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1 Úvod 

Zásoby u podnikatelů představují běţnou součást obchodního majetku. Při účtování je 

důleţité věnovat zásobám náleţitou pozornost. Například chybné způsoby oceňování a 

postupy v účetnictví mohou mít nepříznivý vliv na celkové hospodaření účetní jednotky. 

Nezáleţí, zda jde o výrobní, nebo o stravovací podnik, protoţe na otázky typu kolik 

zásob budeme potřebovat, jak tyto zásoby skladovat, nebo jak vybrat správného dodavatele, 

řeší kaţdý z nich a je důleţité na tyto otázky hledat to nejlepší moţné řešení a předcházet tak 

zbytečným nákladům spojeným s jejich pořízením, skladováním, nákladům ušlým či 

alternativním.  

V dnešní době si kaţdý podnik přeje, aby jeho náklady byly co nejmenší. Avšak není 

správné sniţovat tyto náklady podniku na úkor kvality výrobků. Hledání kompromisu, jak 

nejlépe obslouţit zákazníka při co nejmenších nákladech, by měl být stěţejním úkolem 

kaţdého managementu. 

Na první pohled se můţe zdát, ţe řízení zásob je prosté; nakoupí se to, co je potřeba, a 

kdyţ zásoby dojdou, tak se znovu objednají. Opak je pravdou. U odběratelů, našich 

zákazníků, musíme brát v úvahu např., jak velké mnoţství objednávky můţeme očekávat, 

chceme vyrábět jen na zakázku, nebo mít hotové výrobky i na skladě apod. Dalším, avšak ne 

méně důleţitým bodem jsou dodavatelé, bez kterých by se tento proces řízení zásob také 

neuskutečnil. U dodavatelů můţeme řešit jejich bonitu a spolehlivost (např. včasná dodávka, 

přesné mnoţství atd.), vzdálenost dodavatele a dostupnost komunikace, cenu, nebo výhody 

spojené s nákupem právě u nich a jiné.  

Cílem práce v teoretické části je vnitropodniková směrnice pro zásoby a jejich evidenci, 

která určuje zejména moţnosti ocenění, účtování a inventarizaci zásob a jejich rozdíly 

v souvislosti s legislativou České republiky a také řízení zásob pomocí vybraných metod, kde 

si mimo jiné uvedeme i klasifikaci nákladů, neboť náklady úzce souvisí s řízením zásob a 

jejich optimalizací a také si vysvětlíme samotný pojmem řízení zásob, resp. co si máme pod 

pojmem řízení zásob představit a jaké náklady při řízení zásob vznikají. Ukáţeme si určité 

výhody a nevýhody drţby zásob a jejich ukazatelé vyuţití. V této části práce se vychází 



 

 

4 

 

především z odborné literatury, internetových zdrojů, příslušných zákonů a z poznatků 

získaných při studiu. 

V praktické části si podrobněji představíme vybranou společnost T-SAFE, která vyrábí 

trezory v České republice. Přesněji její organizační strukturu, plánek společnosti, postup 

výroby a jejich nákup/spotřebu zásob za rok 2015. Pro zpracování této části byly pouţity 

metody sběru dat a informací. 

Následně ze shromáţděných informací, respektive na základě teoretické a praktické 

části, doplněné o další data, která společnost T-SAFE poskytla pro vypracování této práce, si 

vytvoříme interní směrnici pro zásoby a jejich evidenci a také najdeme vhodná řešení pro 

vybrané poloţky zásob pomocí metody ABC. Na základě této metody pak byla vybrána jedna 

poloţka, na které si ukáţeme optimalizaci nákladů pomocí metody optimální výše jedné 

dodávky. Zde je pouţita metoda analýzy, syntézy, komparace a dedukce. 

Právní stav této práce je k 1. 1. 2016.  



 

 

5 

 

2 Teoretická část řízení zásob a jejich optimalizace 

V této kapitole se budeme zabývat zásobami z pohledu vnitropodnikové směrnice. 

Vysvětlíme si pojem řízení zásob, ukáţeme si moţné členění nákladů, které s řízením zásob 

souvisí. Dále jaké výhody a nevýhody mohou nastat drţením skladových zásob nebo 

moţnosti optimalizace zásob pomocí vybraných metod. 

2.1 Teorie zásob dle vnitropodnikové směrnice 

Vnitropodnikové směrnice jsou ve společnosti vytvářeny především proto, aby 

usnadňovali práci všem zainteresovaným. Kaţdá účetní jednotka si sama stanoví svou vlastní 

vnitropodnikovou směrnici, která musí být platná s legislativou České republiky. Z tohoto 

důvodu existují zásady, kterými by směrnice měly být psány: 

 přehlednost, logika a stručnost – snaţíme se o zjednodušení směrnice a zároveň, aby 

byla zajištěna intuitivnost orientace v normách, 

 srozumitelnost – vyhýbáme se zbytečně sloţitým pojmům, definicím, cizím slovům a 

paragrafům, 

 jednoznačnost – vymezení norem musí být jasné, čím přesnější bude, tím méně 

zmatků nastane, 

 vymezení postupu – i přes stručnost směrnice, musí být jasně vymezený postup, jak a 

co v dané chvíli udělat, 

 drţet se legislativy – při tvorbě vycházíme vţdy z platného znění předpisů a snaţíme 

se o jejich neustálou aktualizaci. [28] 

Směrnice by měla obsahovat: 

1. záhlaví (hlavička s identifikačními údaji společnosti, název písemnosti a 

příslušné směrnice), 

2. hlavní text směrnice a 

3. zápatí (účinnost, datum a místo vydání, schválení). [28] 
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Vnitropodnikové směrnice zabývající se zásobováním blíţe upřesňují klasifikaci zásob, 

a jejich ocenění, evidenci, účtování, likvidaci, inventarizaci, dále normy přirozených úbytků 

zásob a opravné poloţky k zásobám. [17] 

2.1.1 Klasifikace zásob 

Struktura majetku podniku, tedy aktiva, se z účetního hlediska v rozvaze dělí na stálá 

aktiva (dlouhodobý majetek) a oběţná aktiva (krátkodobý majetek), podle doby jejich 

pouţitelnosti. Zásoby spolu s pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem patří do 

krátkodobého majetku a doba pouţitelnosti je obvykle kratší neţ jeden rok. 

Jednoduše můţeme říct, ţe zásoby jsou nutné vstupy podniku, aby měl z čeho vyrábět, 

co prodávat. 

Z účetního hlediska bereme zásoby jako významnou část aktiv a jejich 

charakteristickou vlastností je, že se při činnosti podniku spotřebovávají nebo při ní naopak 

vznikají. Výjimku z této charakteristiky tvoří zboží. [26]  

Dle Českého účetní standardu pro podnikatele č. 015 patří do zásob 

- materiál  

- nedokončená výroba a polotovary 

- výrobky 

- zvířata 

- zboží 

- poskytnuté zálohy na zásoby 

Do materiálu zahrnujeme suroviny, jakoţto základní materiál, který je plně či částečně 

potřeba při výrobním procesu jako hlavní zdroj k výrobě hotového výrobku (např. kov, dřevo, 

bavlna). Dále zde patří pomocné látky (např. laky, barvy), které přecházejí také přímo do 

výrobku, avšak netvoří jeho podstatu a další látky, které jsou potřeba k zajištění provozu 

účetní jednotky (např. palivo, mazadla, čisticí prostředky). Dále se materiálem rozumí 
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náhradní díly, které slouţí k uvedení do původního stavu, obaly a obalové materiály, slouţící 

k ochraně výrobků (např. při přepravě) a drobný hmotný majetek, který představuje všechen 

majetek, který není dlouhodobým majetkem (např. kancelářské potřeby, ţidle, stůl), viz 

v podkapitole účtování zásob. [17] 

Do nedokončené výroby a polotovarů zahrnujeme produkty, které prošly určitým 

výrobním procesem a nejsou jiţ materiálem, ale zároveň nejsou ani hotovým výrobkem. 

Rozdílem je, ţe u nedokončené výroby jde o rozpracovaný výrobek, který není zcela 

dokončen (např. panence chybí tvář, rozestavěný dům). Kdeţto polotovary jsou 

„nedokončené výrobky“, které lze i samostatně prodávat a je tedy moţné tyto „výrobky“ 

koupit za účelem dalšího zpracování, nebo se stanou hotovým výrobkem aţ v dalším 

výrobním procesu účetní jednotky (příkladem můţe být výroba dveří, kdy hotovým výrobkem 

jsou dveře a polotovarem je pak klika od dveří, dalším příkladem mohou být potraviny, či 

nenalakované ţidle apod.). [17] 

Hotové výrobky prošly všemi výrobními procesy a jsou určeny jiţ k prodeji nebo ke 

spotřebě uvnitř účetní jednotky. [17] 

U zvířat jde o mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, dále např. koţešinová zvířata, 

ryby, slepice, kachny či husy. [17] 

Do zboţí patří movité věci nabyté za účelem dalšího prodeje. Také zde mohou patřit 

např. nemovitosti, kdy pro účetní jednotku je předmětem činnosti nákup a prodej nemovitostí 

(účetní jednotka však nemovitosti nepouţívá, nepronajímá a taky na nich neprovádí ţádné 

technické zhodnocení). [17] 

Pod poskytnuté zálohy spadají krátkodobé a dlouhodobé zálohy, které jsou poskytnuty 

na pořízení zásob. [17] 

Zásoby můţeme členit nejen z účetního hlediska ale z mnoha dalších. Např. na zásoby 

nakoupené a vyrobené vlastní činností, které zobrazuje obr. 2.1.  

Další moţnou klasifikací zásob ve své publikaci uvádí Horáková H. a Kubát J. (2000), 

kteří zásoby klasifikují následovně: 
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1) Podle stupně zpracování 

Podle stupně rozpracování se zásoby obvykle třídí to těchto skupin: 

Výrobní zásoby (především suroviny, základní, pomocný a reţijní materiál, paliva, 

polotovary a nakupované díly spotřebované při výrobě, náhradní díly, nástroje, obaly a 

obalové materiály). 

Zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary vlastní výroby, nedokončené výrobky). 

Zásoby hotových výrobků – hotové výrobky, které jsou uloţeny na sklad. Jejich výdej 

ze skladu uţ není spotřebou, nýbrţ prodejem. 

Zásoby zboží – výrobky nakoupené za účelem jejich prodeje. 

Obr. 2.1 Klasifikace zásob – nakupované a vytvořené vlastní činností  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

2) Podle funkcí v podniku, které mají významný vliv na potřebný způsob jejich řízení, 

dělíme do pěti skupin a to na zásoby rozpojovací, na logistické trase, technologické, 

strategické a spekulační. 

a) Rozpojovací zásoby 
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- vyrovnávají časový anebo mnoţstevní nesoulad mezi jednotlivými procesy, 

- zpomalují či zcela podchycují náhodné výkyvy, nepravidelnosti a závady. 

Obratová zásoba (běţná zásoba - Zb) vzniká vlivem nákupu, výroby či dopravy 

v dávkách, kdy velikost dávky je větší neţ okamţitá potřeba. Tzn., ţe dávka vyrovnává 

potřebu výroby či prodeje po dobu mezi dvěma dodávkami při doplnění zásob. Zpravidla při 

stejnoměrné poptávce se velikost obratové zásoby rovná polovině objednací dávky.  

        
  

 
       (2.1) 

Dv – velikost jedné dodávky (Ks) 

Pojistná zásoba (Zp) se zavádí u běţně spotřebovaných nebo prodávaných poloţek, 

aby zabránila vzniku deficitu zásob na straně vstupu (v termínu či velikosti dodávky) a na 

straně výstupu (na intenzitě poptávky). Výše této zásoby se odvíjí od velikosti odchylek 

v dodávkách nebo spotřebě, závisí tedy i na úrovni dodavatelských sluţeb a na jejich 

spolehlivosti. Pojistná zásoba je navíc, nad běţnou zásobu, která slouţí jako tzv. pojistka, 

rezervní zásoba, která má zajistit plynulou výrobu. Pojistná zásoba se můţe vypočítat dle 

následujícího vzorce. [7] 

                        (2.2) 

ds – průměrná denní spotřeba (Ks/den) 

tc – délka objednacího cyklu (dny) 

bp – bezpečnostní přiráţka (záleţí na společnosti, jakou výši této bezpečnostní přiráţky 

stanoví)  

Vyrovnávací zásoba má za úkol zachytit náhlé a nepředvídatelné výkyvy jak v čase, 

tak v mnoţství mezi výrobními procesy, protoţe zpravidla tato zásoba bývá součástí 

rozpracované výroby.  Vytváří se především při technologickém uspořádání výroby (např. 

před úzkoprofilovými či drahými stroji). Taková zásoba se vyskytuje hlavně u linkové 

výroby. Vyrovnávací zásoba je součástí teorie omezení, která je podrobněji vysvětlena 

v oddílu 2.3.4.  
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Zásoba pro předzásobení se tvoří pravidelně, či jednorázově v případě, kdy 

předvídáme rozsáhlejší změny na vstupu nebo na výstupu (např. závodní dovolená, výrobky 

se sezónním prodejem, nemoţnost či obtíţnost dodávky v zimním období apod.). 

b) Zásoby na logistické trase 

- tyto zásoby mají konkrétního zákazníka (odběratele) nebo výrobní zakázku; patří zde: 

Dopravní zásoba, která představuje „zboţí na cestě“ z jednoho místa na místo jiné, tzn. 

od chvíle, kdy je objednávka připravena k naloţení, aţ do jejího příjmu, kdy příjemce 

následně svoji dodávku uskladní a zaeviduje. Pouţívá se např. u vodní dopravy, či dopravy na 

velkou vzdálenost, nebo u draţšího zboţí. 

Zásoba rozpracované výroby (zásoba nedokončených výrobků). Jedná se o materiál a 

díly, které byly jiţ vydány do výroby, ale zatím jsou ve stavu zpracování; můţou se týkat 

celého výrobku, nebo jen určité fáze výroby. Průběţná doba výroby nastává výdejem 

materiálů a dílů pro určitou zakázku a končí tím, ţe hotovou zakázku předáme do skladu. 

Snahu o zkrácení průběţné doby je třeba zaměřit na dobu čekání mezi jednotlivými 

operacemi, ale i např. na vlastní zpracování určitého kroku ve výrobě.  

c) Technologické zásoby 

-  jsou vytvářeny kvůli nutnosti dodrţení technologického postupu výroby, kdy 

v určitém kroku, nebo před expedováním, musí být po delší dobu skladovány, 

většinou za jistých podmínek. I kdyţ mají charakter zásoby nedokončených výrobků, 

kvůli své specifičnosti se vyčleňují samostatně (např. zrání sýrů, piva, či vína, nebo 

vysoušení dřeva apod.). 

d) Strategické zásoby 

- zabezpečují přeţití podniku při nepředvídaných katastrofách např. v důsledku 

přírodních katastrof, stávek, válek atd. 

Podle (Sixta a Ţiţka, 2009) tyto zásoby nejsou předmětem řízení zásob, protoţe 

podléhají jiným neţ nákladovým kritériím.  

e) Spekulační zásoby  

- vytváří se s cílem docílit finančního efektu s předpokládaným zvýšením cen (nákup 

většího mnoţství surovin a s ohledem na řízení zásob tedy s předstihem; jde o tzv. 

předzásobení. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prodej
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Podle (Sixta a Ţiţka, 2009) tyto zásoby nemusí čistě slouţit jen pro vlastní spotřebu, ale 

i k pozdějšímu prodeji za výhodnější cenu. 

3) Podle použitelnosti  

Použitelné zásoby, jsou takové zásoby, u kterých je předpoklad běţné spotřeby ve 

výrobě, nebo které se dále prodají. Jsou předmětem operativního řízení.    

U nepouživatelných zásob (zásob bez funkce) jiţ se spotřebou ani prodejem 

nepočítáme. Můţe vznikat např. změnou ve výrobě, kdy dojde ke změně technologického 

postupu a nakoupené zásoby nebudou potřeba, nebo špatným nákupem, odhadem a jiné. Kdyţ 

takové zásoby vzniknou, bude nejlepší je prodat za niţší cenu, nebo je odepsat, aby nezabíraly 

zbytečně skladové místo, nebo aby nedocházelo ke zbytečným nákladům na jeho skladování. 

2.1.2 Oceňování zásob 

Zásoby se oceňují dle § 25 zákona o účetnictví a § 49 vyhlášky 500/2002 Sb. 

pořizovacími cenami, reprodukčními pořizovacími cenami nebo u zásob vlastní výroby 

vlastními náklady:  

a) pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen, spolu s náklady na jeho 

pořízení. Pořizovací cenu tedy tvoří cena majetku a ostatní náklady, které s pořízením 

majetku souvisí (např. náklady na přepravu, nákladku a výkladku, pojistné, clo, také 

montáţ výrobku a jiné), 

b) reprodukční pořizovací cena, znamená cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, 

kdy o něm účtujeme např. při darování,  

c) vlastní náklady - do konce roku 2015 účetní jednotky do ocenění zásob vlastní výroby 

zahrnovaly jen přímé a nepřímé náklady dle svého vlastního uváţení. Novela zákona o 

účetnictví nabyla účinnosti 1. 1. 2016 a podle ní by měly účetní jednotky povinně 

zahrnovat krom přímých nákladů i ty nepřímé, které se k výrobě vlastních zásob 

vztahují např. podíl na mzdě mistra či nájemném.  

Dle novelizovaného zákona o účetnictví v § 25: „Vlastními náklady u zásob vytvořených 

vlastní činností se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě 

i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti; do přímých 
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nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další 

náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.“ [18] 

Dále dle § 49 Vyhlášky 500/2002 pro podnikatele: „Vlastní náklady zásob vytvořených 

vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby stanovené účetní 

jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část 

variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu 

a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. 

Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, 

zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.“ [18] 

Zásoby a jejich úbytky se mohou oceňovat cenou, která se dá zjistit:  

a) váţeným aritmetickým průměrem, který se počítá minimálně jednou za měsíc a to buď 

denně, týdně, dekádně či měsíčně (při kaţdém přírůstku, nebo periodicky), 

b) metodou FIFO, coţ znamená „first in, first out“, neboli „první do skladu, první ze 

skladu“, nebo metodou  

c) LIFO „last in, first out“ („poslední dovnitř, první ven“). 

Podstatné je, ţe v rámci jednoho analytického účtu zásob lze pouţít jen jeden způsob 

ocenění.  

2.1.3 Evidence zásob 

Zásoby se evidují v dokladech, mezi které patří: dodací list, faktura přijatá, příjemka, 

výdejka, převodka, protokol o vadách, skladní karty a inventurní soupis. 

Formy vedení evidence 

1. ručně (pomocí knih, skladových karet atd.) 

2. na počítači (pomoci softwaru, dnes jiţ převaţuje) [24]  

Druhy evidence zásob 

1. Syntetická evidence se vede v účetních knihách a udává celkovou hodnotu zásob v Kč. 
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2. Analytická evidence se vede ve skladových kartách a je vyjádřena jak v peněţních, tak 

v měrných jednotkách. 

Součet počátečních stavů a zůstatků analytických účtů se musí shodovat s počátečním 

stavem a zůstatkem příslušného účtu syntetického. 

3. Operativní (závěsný štítek, který slouţí skladníkovi pro orientaci ve skladu a 

vyskytuje se přímo u druhu materiálu či zboţí). [24] 

Skladová evidence zásob 

Účetní jednotka je povinna vést skladovou evidenci.  

Úkolem evidence zásob je zaevidovat pořízení materiálu (zboţí), jeho příjem na sklad, 

výdej ze skladu a jeho spotřebu při hospodářských činnostech, dále přírůstek či úbytek 

nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby, hotových výrobků a také mít k dispozici 

podklady pro kontrolu stavu zásob. [24] 

Analytické účty jednotlivých druhů či skupin zásob slouţí k jejich identifikaci, které 

obsahují především označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o mnoţství 

a) dle jednotlivých skladů, 

b) podle druhů zásob. 

Skladová karta by měla obsahovat údaje: 

 přesný název zásob a jejich vnitropodnikové značení, 

 datum a způsob pořízení (jde-li o zásoby nakupované nebo vyrobené), 

 datum a způsob vyskladnění (jestli se jedná o vyskladnění zásob v důsledku prodeje, 

nebo spotřeby), a datum převodu mezi sklady, 

 měrné jednotky a pevnou cenu za měrnou jednotku, 

 mnoţství přijatých zásob, 

 typ zásob (zda se jedná o materiál, polotovar, výrobek nebo zboţí; v případě materiálu 

určit jestli je přímý, nebo reţijní atd.). 
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2.1.4 Účtování zásob 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. se účtování o pořízení a úbytku zásob můţe provádět 

způsobem A nebo B. Závisí na účetní jednotce, jakou variantu zvolí, smí i obě najednou, 

avšak v rámci analytických účtů můţe být pouţita jen jedna z uvedených moţností. 

Pro evidenci zásob je ve směrné účtové osnově vymezena 1. třída a skupiny:  

11 - materiál  

12 - zásoby vlastní výroby  

13 - zboží   

19 - opravné položky k zásobám 

Princip metody A spočívá v tom, ţe pořízené zásoby nejprve převedeme na sklad a poté 

do nákladů (spotřeby), tzn., ţe na účtech třídy 1 se účtuje v průběhu celého roku. Drobný 

hmotný majetek se účtuje ihned do spotřeby, na účtech: 501 – spotřeba materiálu (popřípadě 

504 – prodané zboţí). 

Jedná-li se o dlouhodobý hmotný majetek, či drobný hmotný majetek rozhoduje cena 

pořízení pro samostatné movité věci a soubory movitých věcí, která je dle daňového zákona 

stanovena na 40 000 Kč. Je-li částka vyšší neţ 40 000 Kč, jedná se o DHM, pokud je ale 

částka uvedena pod stanovený limit, jedná se pak o drobný hmotný majetek. 

U způsobu B pořízené zásoby účtujeme ihned do nákladů, proto se na účtech třídy 1 

účtuje aţ na konci roku. Po provedení inventury, se zjištěný zůstatek k 31. 12. převede na 

sklad (př. 112 Materiál na skladě/501 Spotřeba materiálu).  Během účetního období skutečný 

stav skladových zásob v účetnictví není znám, proto účetní předpisy stanovili nezbytné vedení 

skladové evidence, aby kdykoliv v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění byl 

prokazatelný. [16]  

Do roku 2015 se změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace účtovala na účtové 

skupiny "61" a "62". Od 1. 1. 2016, kdy nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví, se 
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změna stavu zásob a aktivace zásob účtuje na účtovou skupinu 58 - Změna stavu zásob vlastní 

činnosti a aktivace, ta nahradila mimořádné náklady, které byly zrušeny. [19]  

Kaţdá účetní jednotka si sestaví svůj vlastní účtový rozvrh na základě vzorového 

účtového rozvrhu pro podnikatele. 

2.1.5 Inventarizace zásob 

Účetní jednotka je povinna na základě § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

provést minimálně jednou ročně a to ke konci účetního období, resp. v momentě, kdy 

sestavují účetní závěrku jako řádnou inventarizaci zásob a zjistit případné rozdíly mezi 

fyzickým stavem inventury a stavem vykázaným v účetnictví. Způsob provedení 

inventarizace je stanoven vnitřním předpisem účetní jednotky. S tím souvisí i stanovení 

normy přirozených úbytků zásob. [17] 

Fyzická inventura zásob – slouţí k zajištění skutečného stavu zásob k určitému dni u 

jednotlivých poloţek. 

Inventarizace zásob -  slouţí k porovnání zjištěného skutečného stavu (inventury) a 

stavem vykázaným v účetnictví. 

Výsledkem inventarizace zásob je: 

shoda – to znamená, ţe skutečný stav je shodný se stavem vykázaným v účetnictví (ideální 

výsledek pro účetní jednotku), 

přebytek – skutečný stav je větší neţ účetní (účet 648 – Ostatní provozní výnosy), 

manko – skutečný stav je niţší neţ účetní. 

Mohou vzniknout dva typy manka:  

1. Do normy - nezaviněné - Český účetní standard pro podnikatele č. 007 je označuje 

jako ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob. 

2. Nad normu - zaviněné - jde o manka, která vznikla např. odcizením, či zanedbáním 

např. ze strany zaměstnance. Účet 549 – Manka a škody z provozní činnosti. 
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Normy přirozených úbytků jsou daňově uznatelným nákladem, kdeţto nad rámec této 

normy je pak společnost povinná navýšit základ daně z příjmů. [29] 

 Daňově uznatelné náklady sniţují základ daně, a tedy výslednou daňovou 

povinnost.  

 Daňově neuznatelné náklady naopak zvyšují základ daně a tedy i výslednou 

daňovou povinnost. 

2.1.6 Normy přirozených úbytků zásob 

Jde o technologické a technické úbytky zásob, které vznikají u některých druhů zásob 

při skladování a manipulaci s nimi (např. rozprašováním, vysycháním, odpařováním, 

prosakováním, táním atd.), při výrobě (náklady odpadů, zmetků), nebo působením přírodních 

vlivů. Normy, které si účetní jednotka pro přirozené úbytky zásob stanovila, pak musí před 

případnou kontrolou obhájit. Pokud je stanovená hranice přirozených úbytků překročena, 

jedná se o manka. 

Přirozené úbytky účtujeme jako běţný náklad - spotřeba materiálu, spotřeba zboţí (účty 

501, 504). Ţádný z předpisů přesně nestanovuje hranici, kdy se jedná ještě o přirozený úbytek 

anebo uţ jde o manko. Proto si tuto oblast upravuje kaţdá účetní jednotka sama ve svých 

vnitropodnikových předpisech, kdy normy jsou stanoveny k prvnímu dni účetního období na 

celé období. 

2.1.7 Likvidace zásob  

Jde o zásoby materiálu, zboţí, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků, 

které jiţ nejsou potřebné nebo pouţitelné (např. zastaralé, či poškozené). 

Likvidace zásob dle § 24 odst. 2) zg) znamená, ţe bude-li účetní jednotka tyto zásoby 

likvidovat a prokáţe protokolem jejich skutečnou likvidaci, pak bude tento náklad daňově 

uznatelný. Co se týče zásob léků, léčiv či potravinářských výrobků, musí být prokazatelné, ţe 

je jiţ nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět do oběhu (příkladem je prošlé zboţí, tedy 

překročení data trvanlivosti). Zvláštními právními předpisy jsou zákon č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. 
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Likvidační protokol, musí obsahovat: 

 důvody likvidace, 

 způsob, čas a místo provedení likvidace, 

 specifikace předmětu likvidace, 

 způsob naloţení se zlikvidovanými předměty a 

 pracovníky zodpovědné za provedení likvidace. [29] 

2.1.8 Právní úprava týkající se zásob 

Oblast zásob a jejich účtování je upraveno v legislativě České republiky především v 

těchto ustanoveních účetních předpisů: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZU“): 

 § 25 až § 28 ZU - oceňování zásob, tvorba opravných položek k zásobám 

 § 29 ZU a § 30 ZU - inventarizace zásob 

 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví (dále jen „VPU“:) 

 § 9 VPU - obsahové vymezení zásob 

 § 49 VPU - vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob 

 § 55 VPU - postup tvorby a použití opravných položek 

 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 

Sb., tj. pro podnikatele (dále jen „ČÚS“): 

 č. 005 Opravné položky 

 č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 

 č. 015 Zásoby 

 č. 019 Náklady a výnosy 

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  

 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. [17]  

2.1.9 Opravné položky k zásobám 

Významem opravných poloţek (dále jen „OP“) je vyjádřit reálnou hodnotu zásob v 

situaci, kdy došlo k dočasnému poklesu hodnoty zásob a dodrţet tak všeobecně uznávané 
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účetní zásady opatrnosti a věrného zobrazení skutečnosti. Tvorbou OP se sníţí hodnota zásob 

(aktiv) a proto, ţe se o OP účtuje výsledkově, sníţí se i výsledek hospodaření. Tvorba OP k 

zásobám nemá vliv na daňový základ společnosti, neboť jde o daňově neúčinný náklad. 

OP k zásobám se tvoří např. v těchto případech: 

Je-li obrat zásob malý nebo ţádný a moţnost zpracování těchto zásob je v účetní 

jednotce velmi nízký, je nutné odhadnout reálnou prodejní cenu. Kdyţ je reálná cena niţší, 

neţ cena, za kterou jsou zásoby vedeny v účetnictví, musí se rozdíl z tohoto ocenění vyjádřit 

OP. Obecně totiţ platí, ţe čím jsou zásoby déle na skladě, tím klesá jejich reálná hodnota. 

1. U zboţí z důvodu sezónního sníţení zájmu, či nástupu konkurenčního výrobku, který 

nabízí vyšší uţitné hodnoty atd. Zboţí bude potřeba prodávat se slevou. 

2. U zcizených zásob, není-li k datu uzavírání účetních knih rozhodnuto o definitivním 

řešení tohoto zcizení. 

3. U znehodnocených zásob, není-li k datu uzavírání účetních knih známa výše 

znehodnocení v plném rozsahu. 

Po zaniknutí doby (např. zboţí je prodejné pouze za niţší neţ nominální cenu) se OP 

sníţí, nebo zruší úplně. Od dočasného sníţení hodnoty zásob je důleţité odlišit trvalé sníţení 

jejich hodnoty, pak OP tvořit nelze a trvalé sníţení ocenění zásob se vyjádří přímo na účtech 

zásob. U zásob, na kterých jiţ byla vytvořena OP a původně dočasné sníţení hodnoty se 

změnilo na trvalé, se postupuje podobně a to způsoby: 

1. prodej se slevou - z daňového hlediska je výhodné prodat zboţí i za tzv. symbolickou 

cenu, pořizovací cena je pak v plné výši daňovým nákladem, účetní náklady z titulu 

OP pak předcházejí nákladům daňovým, 

2. likvidace – zásoby, které jsou jiţ nepouţitelné, pořizovací cena je zpravidla daňově 

neuznatelným nákladem, viz 2.1.7 Likvidace zásob, 

3. darování - pořizovací cena je daňově neuznatelným nákladem, ve stanovených 

případech lze darem sníţit daňový základ v daňovém přiznání k dani z příjmů. [17] 
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2.2 Teorie řízení zásob a jejich optimalizace 

Veškerá rozhodnutí, zejména ta ekonomická, spočívají v porovnání přínosů určitého 

alternativního rozhodnutí a prostředků na něj vynaloţených. V ekonomice podniku pro tyto 

vynaloţené prostředky pouţíváme termín náklady, které hrají klíčovou roli. Neboť existují 

dvě moţnosti zvýšení zisku na určitou úroveň a to buď zvýšením objemu trţeb, anebo 

sníţením nákladů. 

Zvyšování objemu trţeb si v krátkém období vyţaduje dodatečné náklady např. na 

marketingové kampaně, nebo na zvyšování kapacity apod., coţ by se mohlo na rentabilitě 

podnikových výkonu podepsat spíše negativně. Na druhou stranu bez expanze a růstu trţeb, 

zejména u nově zaloţených nebo se rozvíjejících odvětví je tento jev pro dlouhodobý úspěch 

podnikání nevyhnutelný. 

Pokud se ale dostaneme do bodu, kdy naše společnost působí na trhu, který významně 

neroste, nebo se dokonce dostaneme do recese, bude pro nás přínosnější zvolit variantu 

sniţování nákladů. Popesko B. (2009)  

2.2.1 Členění nákladů 

Existují různá členění nákladů související s řídícími úkoly, Šolkjaková L. (2009) 

Hledisko nástrojů, které se pro řízení nákladů používají: 

- Jednicové náklady, kdy předběţnou výši těchto nákladů na jednotku je moţné 

stanovit pomocí norem spotřeby ekonomických zdrojů (spotřeby materiálu, 

práce, energie, či sluţeb) a ocenění této spotřeby. Základním nástrojem řízení 

hospodárnosti jednicových nákladů je právě kalkulace. 

- Reţijní náklady, u kterých tento bezprostřední vztah ke konkrétní jednotce 

výkonu nelze vyjádřit a řízení hospodárnosti se zajišťuje pomocí rozpočtu 

reţijních nákladů. Kontrola reţijních nákladů je především na odpovědnosti 

řídících pracovníků na jejich vývoj.  

Podle způsobu přiřazení nákladu objektu kalkulace se náklady člení: 
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- Náklady přímé, které se jednoznačně přiřazují konkrétnímu druhu výkonu, 

v kalkulaci se pak přímo přiřazují na kalkulační jednici. 

- Náklady nepřímé, které jsou společné pro více druhů výkonů. 

Podle vztahu k objemu výkonů se člení: 

- Variabilní náklady, které jsou vynakládány v závislosti na objemu výkonů a 

jejichţ celková výše je ovlivněna objemem a strukturou výkonů. Např. 

spotřeba základního materiálu, náklady na dopravu, nebo mzdové náklady 

pracovníků. 

- Fixní, které zajišťují podmínky pro činnost v určitém rozsahu a jsou 

vynakládané na určité časové období. Např. nájemné, odpisy, nebo platby 

řídících pracovníků. 

2.2.2 Řízení zásob 

Řízení zásob je ucelený soubor činností, jejichţ účelem je plynule zajišťovat 

bezporuchový chod výroby, prodeje či poskytování sluţeb a to nutným mnoţstvím zásob 

odpovídající struktuře, kvalitě, správné době a lokalitě při minimálních nákladech 

souvisejících s hospodařením se zásobami. Synek M. a kol. (2007) 

Proces řízení zásob dělíme: 

Strategické řízení zásob - Význam strategický znamená plánování a zdůvodněné 

zaměření k dosaţení konkrétního cíle. Toto řízení tedy spočívá v určování rozsahu finančních 

zdrojů, které firma z dlouhodobého hlediska můţe pouţít na financování zásob a to při 

minimálních nákladech a optimální vázanosti kapitálu v zásobách.  

Operativní řízení zásob - Operativní řízení chápeme jako pohotové, pruţně fungující. 

Operativní řízení má za úkol zajistit udrţení jistého druhů zásob v takové výši a struktuře, 

odpovídajícím potřebám spotřeby, které musí být plněny včas a to s náklady související i 

např. se skladováním, jsou minimální. Operativní řízení bývá v souladu se strategickým. [8] 
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2.2.3 Optimalizace stavu zásob  

Stav zásob by se měl pohybovat na takové úrovni, aby proměnlivá spotřeba materiálu 

mohla být kdykoliv kryta daným nakoupeným materiálem v náleţitém termínu. Tzn., ţe stav 

zásob by neměl být příliš nízký, ale ani příliš vysoký. 

Hledáním optimální výše normy (ţádoucí úrovně) zásob, postupu při jeho doplňování a 

také, aby se jejich průměrná velikost při dané spotřebě nalézala v blízkosti určeného optima, 

se zabývá teorie zásob v operačním výzkumu, která vyuţívá matematicko-statistické metody 

pro modelování předpokládaného stavu zásob a jejího vývoje. 

Náklady spojené s tvorbou zásob a jejich uţitím: 

1) Náklady na objednávku, dodávku a přejímku jsou způsobeny činnostmi a 

reţijními náklady, souvisejícím s pořízením a doplňováním zásob (např. náklady na dopravu, 

administrativní náklady, náklady kontroly). 

2) Náklady na udržování, skladování a správu zásob (např. odpisy, úroky s úvěru na 

zásoby, náklady rizika, které souvisí s vyřazením zásob, které uţ nejsou potřeba např. 

z důvodu poškození, dále pojištění zásob, budov, náklady na chlazení či topení ve skladových 

prostorách, jejich úklid, údrţba, či opravy, nebo náklady kapitálu). 

3) Náklady nedostatku, které vznikají v podobě ušlých zisků, buď hned při nákupu 

(důvod okamţitého zabezpečení dodávky), ve výrobě (nevyuţitá kapacita, náhradní řešení), 

nebo aţ při prodeji (z nesplněných závazků vůči odběratelům, ztráty zákazníka). 

2.2.4 Výhody a nevýhody držby zásob 

Náklady uskutečňované na zajištění zásob patří do skupiny nákladů, které nezvyšují 

hodnotu výrobků nebo sluţeb pro zákazníky. Jejich sníţení, nebo omezení přispívá ke zvýšení 

efektivnosti podniku, aniţ se sníţí hodnota výkonů. Avšak některé přístupy existence zásob 

přináší úsporu nákladu právě díky niţším nákladům spojeným s jejich pořízením. Šoljaková 

L. (2009)  

K výhodám držení zásob pak mohou patřit: 
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 sníţení nákladů spojených s objednáním a přijímáním při nakupování zásob, 

 sníţení rizika kvůli pojistným zásobám, které si firma zavedla, 

 vyrovnávání rozdílů v míře činnosti jednotlivých na sebe navazujících etap výrobního 

postupu, 

 moţnosti vyuţívání mnoţstevních slev, 

 rovnoměrné vyuţití kapacit při sezónních výkyvech. 

Nevýhody držení zásob ve formě nákladů 

 náklady na skladování zásob,  

 náklady, které vzniknou sníţením hodnoty zásob (např. poklesem nákupních cen, 

zásoby jsou uţ zastaralé, nepouţitelné). Naopak při zvýšení cen, vzroste efektivita 

zásob, 

 náklady kapitálu, které jsou potřeba k financování zásob. 

2.2.5 Ukazatelé využití zásob 

Tito ukazatelé nám poskytují informace o tom, jak efektivně ve firmě hospodaříme se 

svými zásobami, lépe řečeno jak dlouho v nich máme vázány naše finanční prostředky.  

Obrat zásob 

Ukazatel udává počet obrátek zásob za sledované období (obvykle za rok). (Synek, 

2011, str. 355). 

                  
                             

               
     (2.3) 

Doba obratu zásob (DOZ) 

Představuje průměrnou dobu od nákupu zásob zboţí aţ po jejich prodej a určíme ji 

podle následujícího vztahu: 

 

     
               

         
       (2.4) 
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Místo trţeb lze pouţít náklady na prodané zboţí, rozdíl ovšem nebude příliš velký. 

(Synek, 2011, s. 336).  

U obratu zásob, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků z důvodů prodejní marţe, 

doporučuje se varianta pouţití nákladů. U rychlosti obratu zásob chceme, aby výsledek byl co 

největší, zatímco u doby obratu, co nejmenší.  

2.3 Metody řízení zásob 

Metod slouţící pro řízení zásob existuje mnoho, některé z nich řídí zásoby jen ve 

výrobě, jiné v obchodním procesu a některé je moţné pouţít v obou případech. Základním 

stanoviskem u modelů je minimalizace nákladů spojených se zásobami, které souvisí 

s náklady na jeho pořízení, skladovacími náklady a s náklady na udrţování zásob, dokonce u 

některých s náklady nedostatku. Sixta a Ţiţka (2009) 

Problematika rychlosti/času, kvality a nákladů jednotlivých procesů a aktivit se stala 

základem řady koncepcí managementu, jako jsou just in time, řízení zaměřené na faktor času 

(time-based management), komplexní řízení kvality (total qiality management), reengineering, 

zeštíhlení (lean management), teorie omezení apod. Šoljáková L. (2009, str. 123). 

Záměrem těchto koncepcí je omezování neproduktivní činnosti a zároveň napomáhaní 

činnosti, které přispívají ke vzniku hodnot, pro zákazníky jsou lákavé a podniku přinášejí 

ekonomický prospěch. Odlišnost lze spatřit ve způsobech dosahování cílů. 

2.3.1 Stanovení průměrné výše kapitálu vázaného ve výrobních zásobách  

Ve výrobních zásobách je vázaná určitá část kapitálu, dále jen „kapitálová potřeba“ 

která vzniká přijetím na sklad aţ do okamţiku, kdy je předán do výroby (spotřeby). Moţnosti 

stanovení průměrné výše kapitálu vázaného ve výrobních zásobách. [23] 

1) Při předpokládané znalosti vývoje zásob v souvislosti na průběhu spotřeby a 

zásobování 

Velikost kapitálu vázaného ve výrobních zásobách závisí na průměrné spotřebě a doby 

její vázanosti. 
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                (2.5) 

KPvz - průměrná kapitálová potřeba výrobních zásob (v Kč)  

Sp - průměrná denní spotřeba výrobních zásob (v Kč) 

Dvz - průměrná doba vázanosti kapitálu ve výrobních zásobách (ve dnech) 

Stanovení průměrné denní spotřeby:  

         
  

 
            (2.6) 

Sc - celková spotřeba výrobních zásob za období (v Kč)  

D - celkový počet dní v období 

Stanovení průměrné doby vázanosti kapitálu ve výrobních zásobách: 

    
  

  
          (2.7) 

Cd – dodávkový cyklus – doba mezi dvěma po sobě následujícími dodávkami (ve 

dnech) 

p – pojistná zásoba (ve dnech) 

t – technická zásoba (ve dnech) 

2) Pomocí maximální a minimální zásoby, která předpokládá rovnoměrnou 

spotřebu zásob 

     
                   

 
                     (2.8) 

Maximální zásoba – stav, kdy na sklad byla přijata nová dodávka. 

Minimální zásoba – stav zásoby těsně před přijetím nové dodávky. (V praxi se můţe 

stát, ţe je totoţná se zásobou pojistnou. Sixta a Ţiţka (2009). 
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3) Zásobovací rovnice 

Lze pouţit pro výrobní zásoby, zásoby nedokončené výroby i pro celkové zásoby. 

Uplatňuje se v operativním řízení za předpokladu znalosti zásob. 

                    (2.9) 

KSz – konečný stav zásob (Ks) 

PSz – počáteční stav zásob (Ks) 

Nz – nákup zásob v daném období (Ks) 

Sz – spotřeba zásob v daném období (Ks) 

4) Výpočet optimální výše dodávky 

Výši celkových nákladů ovlivňují pouze dvě vztahové veličiny jedna dodávka 

(zajištění dodávek) a jedna jednotka zásob (náklady na skladování). [9] 

      √  
  

  
 
 

 
      (2.10) 

S – plánovaná spotřeba materiálu za dané období (Ks),  

Np – náklady na pořízení jedné dodávky (Kč/dodávku),  

NS – náklady na skladování jednoho kusu a jeden den,  

T – délka plánovaného období ve dnech.  

Běţnou chybou při uplatňování modelu je úzké pojetí nákladů spojených se 

zásobováním, ve kterém se počítá jen s explicitními variabilními náklady a do výpočtů se 

nezahrnují náklady obětovaných příleţitostí (např. změna nákupní ceny, či poškození zásob), 

nebo mohou být ovlivněny i jinými vztahovými veličinami (např. počet skladů, omezení 

velikosti dopravních prostředků, nebo počet zaměstnanců). Šoljková L. 
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Proto chceme-li nalézt opravdové optimální řešení, je potřeba zváţit všechny 

alternativní moţnosti.  

Graf 2.1 Optimální velikost dodávky a celkových nákladu 

 

Zdroj: (Horáková, Kubát 1999) 

Na základě znalosti Qopt. lze stanovit: 

                             
     

 
     (2.11) 

                           
                       

     
   (2.12) 

                       
               

                 
     (2.13) 

2.3.2 Metoda JIT  

Metoda Just in time - „právě včas“ dle Šoljákové L. (2009) 

Stručná historie 

Přestoţe se tato metoda uplatňuje od počátku dvacátého století (kdy metodu JIT v roce 

1922 zmiňuje H. Ford ve své publikaci My Life and Work a v roce 1926 se začala pouţívat 
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v závodech Toyota Company), největšího rozvoje se jí dostalo aţ začátkem sedmdesátých let 

dvacátého století v Japonsku a USA. 

Metoda just in time popírá hlavní výhody vytváření zásob, které byly prvotně uváděny 

jako významný předpoklad pro hladký a efektivní průběh podnikatelské činnosti. Zaměřuje se 

na sniţování nákladů trvalého a dlouhodobého charakteru, především ve zkracování doby 

mezi jednotlivými procesy, omezování neproduktivních činností a nalézání moţných úspor 

nákladů.  

Materiál ve výrobě je spotřebován okamţitě a hotový výrobek ihned předán 

zákazníkovi. 

Principy řízení: 

- produkt je zařazen do výrobního procesu dle poţadavku zákazníka, 

- jednotlivé dodávky se uskutečňují v časovém úseku tak, aby materiál byl spotřebován 

okamţitě, 

- cyklus výroby je poměrně krátký, 

- hotový výrobek je okamţitě distribuován. 

Hlavní cíle spočívají v: 

- omezení činnosti nezvyšující hodnotu výrobků, či sluţeb, 

- zvyšování efektivnosti a produktivity, 

- sniţování celkových nákladů. 

Základní předpoklady  

Zaměstnanci musí být kvalifikovaní a schopni zvládat více operací, nejlépe všechny, 

dokonce i běţnou údrţbu a jednodušší opravy strojů. Proto je kladen důraz na pruţnost 

zaměstnanců, kteří umí větší počet operací k dostačujícímu uspokojení přání zákazníka, nad 

dokonalou práci zaměstnanců menšího počtu operací. Tato komplexnost slouţí k tomu, aby 
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zaměstnanci byli nahraditelní a mohli se navzájem zastoupit. Dále kontrola kvality by měla 

být přenechána jednotlivým pracovníkům, neţ specifickému útvaru. 

Další podmínkou je docílení co nejvyšší kvality, protoţe omezení zásob znemoţňuje 

nahrazení zmetků např. jiným polotovarem a ani při poškození stroje není z čeho krýt 

zastavení výroby. Proto je potřeba předcházet vzniku takovýchto zmetků a poruch a v případě 

vzniku, musí nastat rychlá reakce na jejich odstranění.  

Zkrácení výrobního času, aby podnik mohl zareagovat rychleji na změny poptávky a 

zkrácení doby zavádění, které můţe znemoţnit přizpůsobivost podniku, protoţe dlouhá doba 

přípravy nové dávky, můţe vyţadovat další náklady a podnik má sklon vyrábět ve větších 

dávkách a její náklady rozvrhnout na větší počet výrobků. 

Spolehlivost dodavatelů, aby naše objednávka byla včasná, přesná a samozřejmě 

kvalitní. 

Přínosy metody JIT vedou ke sníţení nákladů, zejména pak skladovacích a 

manipulačních a dalších nákladů nezvyšujících hodnotu výkonů. Zásluhou kvalitnější 

organizaci výroby, nebo zkrácení procesu výroby vede ke sníţení nákladů výrobních. 

Zaměřením se na kvalitu dojde k omezení nákladů zmetkovosti daných produktů. Finanční 

zdroje, které nebudou vázány v zásobách, bude moţné vyuţít jiným způsobem. Vyšší výnosy 

mohou být prospěšné k uspokojování potřeb zákazníka (např. v kvalitě, dodávkách). Omezení 

rizika ztrát ze znehodnocení zásob, nebo kdyţ zásob nebude dostatek. 

Při značných změnách nefungují veškeré postupy vţdy dokonale, dokonce můţe 

zapříčinit další náklady a ztráty, např. změna organizace, či školení zaměstnanců. 

Problémy mohou nastat v délce výrobního cyklu (např. sloţitost a časová náročnost 

výroby), při nerovnoměrném vyuţití kapacit, ve vzdálenosti mezi dodavateli a odběrateli 

(např. při velké vzdálenosti mohou nastat problémy s opoţděním dodávky) a se zaměstnanci, 

kteří nemusí změnu přijmout (např. neochota se přizpůsobit, nebo jejich schopnosti nejsou 

dostčující). 

V kontextu s přístupem just in time se mnohdy uvádí systém kanban. 
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2.3.3 Kanban  

Funguje tak, ţe jednotlivá pracoviště, výrobní linky apod. si navzájem od sebe odebírají 

a dodávají materiál, či rozpracované výrobky ve formě kartičky (tzv. karta kanban), která plní 

funkci objednávky. Nevytvářejí tedy mezi sebou zásoby, dodávají si přesné mnoţství na čas. 

Zároveň výrobky musí být stoprocentní kvality a jejich kvalita se navzájem kontroluje. 

Předpokládají se tedy přesné „dodavatelsko-odběratelské“ vztahy v okruhu pracovišť. 

2.3.4 Metoda TOC 

(Theory of constraints) - teorie omezení, jejíţ základní myšlenky rozvinul dr. Eliyahu 

M. Goldratt vychází z toho, ţe jakékoli uspořádání nebude nikdy v měnícím se prostředí tak 

symetrické, aby v něm neexistovalo úzké místo. [21] 

Úzké místo (anglicky bottle-neck) je nejkritičtějším místem, někdy téţ zvané 

nejpomalejší místo, které určuje celkový výkon systému. Proto je nutno zajistit, aby zde 

nedocházelo k prostojům. 

Jedno z řešení je vytvoření zásobníku, který zaručuje, ţe obsluha tohoto pracoviště či 

stroje, bude mít dost materiálu a práce nebude pozastavena. Tato teorie totiţ krom i jiných 

bodů říká, ţe hodina ztracená na úzkém místě znamená ztrátu hodiny pro celý závod, kdeţto 

hodina získaná na pracovišti, které není úzkým místem, je bezvýznamná. [25] 

2.3.5 Metoda ABC 

Metoda ABC je zaloţena na Paretově pravidlu 80/20, tyto čísla nevyjadřují přesně 80% 

a 20%, ale spíše pojmy „hodně“ a „málo“ 

Z Paretova pravdila vyplývá, že při řízení je třeba soustředit pozornost na omezený 

počet nejdůležitějších objektů (skladových položek, dodavatelů, odběratelů, výrobků apod.), 

které mají rozhodující vliv na celkový výsledek. 

Paretovo pravidlo v praxi: 

 malá část počtu položek tvoří většinu hodnoty spotřeby,  

 malá část sortimentu představuje velký podíl hodnoty zásob ve skladu,  
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 velká část celkového objemu nákupu se pořizuje od menšího počtu dodavatelů, 

 větší část tržeb pochází od malého podílu počtu odběratelů, 

 velký podíl počtu výdejek se týká malé části sortimentu, 

 menší část počtu hotových výrobků se podílí na značné části zisku. [15] 

Metoda ABC vychází z hodnot spotřeby (výdeje, prodeje) jednotlivých skladových 

poloţek v období 12 nebo 24 měsíců, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků např. sezonní 

výkyvy. Delší analyzované období také nebývá příliš vhodné např. změna velikosti poptávky. 

Podkladem je tisková sestava, která se zpravidla vypracovává samostatně pro jednotlivé 

poloţky. 

Metoda ABC je rozdělena dle poloţek zásob do skupin podle jejich významu a vede k 

zajištění efektivnosti zásobovacího procesu a optimalizaci kapitálové potřeby, vzhledem ke 

specifikům daného provozu. 

Skupina A 5 aţ 15 % druhů představuje 60 % aţ 80 % podíl 

Skupina B 5 aţ 25 % druhů představuje 15 % aţ 25 % podíl 

Skupina C 60 aţ 80 % druhů představuje 5 % aţ 15 % podíl 

Obr. 2.1 Graf metody ABC 

 

zdroj: [15] 
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Rozdělení metody ABC dle skupin: [7] 

Skupina A je tvořena niţším počtem poloţek s klíčovým podílem na celkovém objemu 

zásob. Představuje důleţité poloţky, proto by se společnost měla zaměřit na detailní a 

individuální přístup. U této skupiny je prioritní nízká hodnota průměrné zásoby. Zásoby se 

sledují průběţně. Prognóza potřeby a řídící veličiny (např. velikost dodávky, či norma 

pojistné zásoby) se stanovuje individuálně pomocí nejpřesnějších metod.  

Skupina B je tvořena větším počtem poloţek neţ skupina A, ale její podíl na celkovém 

objemu zásob je výrazněji menší.  Vniká kompromis mezi nízkou hodnotou průměrné zásoby 

a malým objemem práce spojené s výrobními zakázkami. Kontrola by měla probíhat 

jedenkrát týdně. U řídicích veličin můţeme pouţít jednodušších metod.  

Skupina C je tvořena velkým počtem poloţek s poměrně malým podílem na celkovém 

objemu zásob. Objednávky zásob se volí větší a to s cílem, aby byly neustále na skladě. 

Těmto poloţkám se věnuje menší pozornost, jako předpověď potřeby obvykle stačí 

aritmetický průměr spotřeby. 
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3 Praktická část v konkrétní obchodní společnosti 

V této kapitole představíme společnost T-SAFE. 

3.1 Společnost T-SAFE, s.r.o. 

Společnost T-SAFE je prominentním výrobcem bezpečnostních úschovných objektů v 

České republice od roku 1996. Sídlo firmy se nachází ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde se 

můţete současně seznámit s celým výrobním sortimentem. Distribuce probíhá nejen v České 

a Slovenské republice, ale díky vysoké kvalitě se výrobky T-SAFE prosadily i na 

zahraničních trzích jako je Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie nebo Chile. 

Kvalita je zaručena akreditovanou zkušební laboratoří č. 1095 TREZOR TEST s.r.o., 

tyto výrobky jsou certifikovány dle českých a evropských norem a akceptovány ve všech 

členských zemích EU. Všechny originální výrobky T-SAFE jsou náleţitě označeny 

certifikačními štítky. Kromě toho jsou certifikovány i Národním bezpečnostním úřadem pro 

pouţití k ochraně utajovaných dokumentů v příslušných stupních utajení. Testování produktů 

si provádí i sama společnost, neboť vývoj nového typu trezoru je poměrně náročná a finančně 

nákladná záleţitost, avšak nutná, pokud chtějí vyrábět opravdu kvalitní produkty. 

Obr. 3.1 Logo společnosti T-SAFE 

 

Zdroj: [27] 

Výrobní program T-SAFE zahrnuje rozsáhlý sortiment stěnových a nábytkových 

trezorů, bezpečnostních schránek. Součástí jsou i skříně a trezory na lovecké, sportovní a 

sluţební zbraně (povinnost ukládat zbraně předepsaným způsobem je daná zákonem), 

archivační skříně, trezorové dveře, či trezory vyráběné na zakázku dle individuálních potřeb 

zákazníka (jedná se o trezory zabudované do podlahy, trezory pro vhazování peněţních 

hotovostí, nebo trezory a skříně neobvyklých rozměrů ad.). Nezapomíná se ani na design 

výrobku, a tak na přání zákazníka lze také upravit vzhled výrobku, např. v barvách našeho 

interiéru.  
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3.1.1 Organizační struktura  

Ve firmě je zaměstnáno celkem na 19 zaměstnanců, přesněji dva majitelé firmy, ředitel, 

účetní, konstruktérka, která navrhuje výkresy a materiál pro sestrojení trezorů, obchodník má 

za úkol vyřizování objednávek a uklízečka, neboli také pomocná ruka, která pomáhá i 

s drobnými pomocnými pracemi.  Na výrobě se podílí 12 dělníků, kteří slouţí i jako skladníci 

a zároveň řidiči; zaměstnanci (dělníci) jsou tedy schopni zvládat více operací, dokonce i 

běţnou údrţbu a jednodušší opravy strojů, v některých případech se mohou i navzájem 

zastoupit. Je kladen i důraz na vysokou kvalitu výrobků a kontrola kvality je přenechána mezi 

jednotlivými pracovníky. Tyto předpoklady jsou nejblíţe metodě JIT. 

Obr. 3.2 Organizační struktura podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dat společnosti T-SAFE 

3.1.2 Postup výroby 

Výroba takového trezoru probíhá tak, ţe soustruţník nejprve potřebný materiál (dále jen 

hutní materiál) nařeţe a vylisuje. Poté přicházejí na řadu svářeči, brusiči, kteří hutní materiál 

zpracují. Lakýrník se postará o povrchovou i vnitřní úpravu a montáţní pracovníci o 

komplementaci trezoru (instalování zámku, klik, někdy se vnitřek trezoru vylepí látkou, např. 

aby se nepoškrábaly zbraně). Takto hotový výrobek se zabalí a předá zákazníkovi.  
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Trezory doručují vlastní dopravou nebo expedicí na místo určení, např. i výrobky v 

budovách bez výtahu vám přestěhují s pomocí profesionálního manipulačního zařízení. 

Zákazníkům dále nabízí odbornou montáţ, nebo také zajišťují záruční a pozáruční servis.  

Obr. 3.3 Výrobek společnosti  

 

Zdroj: [27] 

3.1.3 Plánek společnosti 

Objekt se skládá z více budov, viz obr. 3.4. Kaţdá z nich má své pojištění (vniká náklad 

na skladování zásob).  Do pojištění patří např. i plot z vlnitého plechu, pojištění proti 

povodním, vichřícím, či proti krádeţím. Roční pojištění po sjednané obchodní slevě činí 

38 906 Kč. Další náklady, které vznikají ročně na skladování zásob, jsou odpisy.  

Pro lepší přehlednost a orientaci naskenovaného obrázku 3.4 jsou budovy označeny 

čísly. Číslo 1, 2 představují haly pro skladování hutního materiálu. Za rok 2015 společnost 

nevykazovala ţádné náklady na opravy či jejich udrţování, ani na spotřebu energie či topného 

plynu. 

Náklady na sklad č. 1 a 2 vznikly v podobě oprav, kontroly a PHM vysokozdviţného 

vozíku při manipulaci s materiálem a výši pojistného.  

V budově č. 3 se nacházejí šatny zaměstnanců, spolu se sociálním zařízením a 

sprchami, dále se zde nachází sklad pro zásoby zámků, který je vţdy uzamčený a výdejku 
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provádí pan ředitel. V této budově sice vznikají náklady na energii a topný plyn, ale nejsou 

přímo spojené se skladováním zámků a tak je sloţité tyto náklady odhadnout.  

Budova č. 4 je výrobní halou a skladem zároveň. Pod č. 5 je administrativní budova, 

kde se nachází i část dílny pro lisování a montáţ a sklad na barvy. Tento sklad je 

z bezpečnostních důvodů uzamčen a také udrţován při určité teplotě. Vchod do společnosti je 

pod č. 7 – vrátnice.  

Obr. 3.4 Plánek společnosti 

 

 Zdroj: Společnost T-SAFE 

Společnost s dodavateli má dlouholetou zkušenost a praxi. Dodavatelé totiţ svým 

stálým zákazníkům nabízí jisté výhody. Jelikoţ nenastal ţádný problém v jejich jednání se 

společností, není důvod ve změně dodavatele. Důvodem je i to, ţe ty nejhlavnější dodavatelé 

má, jak se říká, přímo po ruce. 

V této společnosti je spíše potřeba se zaměřit na velikosti objednávek a rozšíření 

sortimentu zákazníků. Moţností je i poptávka po dalších zaměstnancích, neboť společnost 

disponuje velkou kapacitou, avšak ne zcela vyuţitou. Tato teorie je poněkud rozsáhlejší, proto 

se toto téma nebudu dále rozebírat. 
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3.1.4 Nákup a spotřeba zásob za rok 2015  

Do hutního materiálu patří především ocel a plechy a na jeho nákup firma vynaloţí 

největší částku. Tento materiál dodává výhradní, místní dodavatel (okamţitá dodávka), který 

nabízí i sluţby např. nařezání plechů a dovoz materiálu. Za rok 2015 společnost nakoupila 

v hodnotě 2 387 072 Kč a spotřebovala na 2 007 530 Kč. 

Na druhém místě jsou zámky (rozvory, panty), ty zásobují celkem čtyři dodavatelé. 

Jeden z nich je také místní, coţ umoţňuje rychlejší dodání a menší náklady na dopravu. Za 

rok 2015 společnost nakoupila od zdejšího dodavatele v hodnotě 900 628 Kč, u dalších dvou 

tuzemských dodavatelů ve výši 254 739 Kč a z Německa ve výši 320 776 Kč. Celkový nákup 

činil 1 556 143 Kč a spotřeba byla ve výši 1 887 710 Kč. Větší výše spotřeby znamená pouţití 

zásob minulých let. 

Díly na trezory představují díly, které si společnost nedokáţe sama vyrobit (např. nejsou 

k tomu potřebné stroje) nebo je výhodnější si je objednat. Patří zde schránky, rámky, dveře, 

drţáky, krytky, klapky a jiné. Díly jsou objednávány u dvou dodavatelů nedaleko sídla firmy. 

V roce 2015 za tyto díly společnost vynaloţila 984 707 Kč a spotřebovala 798 824 Kč. 

Graf 3.1 Druhy zásob dle nákupu a spotřeby za rok 2015 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dat společnosti T-SAFE 
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Na barvy (popřípadě laky, tuţidla) firma vynaloţila za rok 2015 od brněnského 

dodavatele v přepočtu na 384 299 Kč a spotřebovala 328 659 Kč. 

Občas se při výrobě pouţije betonová směs (aby trezory byly těţší), nebo dřevotříska. 

Kaţdý má svého jediného tuzemského dodavatele. Za rok 2015 dohromady nakoupila zásoby 

za 180 235 Kč a spotřebovala za 136 057. 

Do ostatního materiálu, patří materiál, který se dává ihned do spotřeby (např. 

hmoţdinky) v roce 2015 dosahovala tato spotřeba výše 229 757 Kč. 
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4 Možnosti optimalizace zásob dané obchodní společnosti 

V této části si nastíníme moţný postup optimalizace zásob na konkrétní společnosti. 

Dříve neţ začneme uvaţovat, jak nejlépe zásoby optimalizovat, je na místě mít sepsanou 

vnitropodnikovou směrnici, která určuje druhy zásob, jejich evidenci, účtování a jiné, aby 

nedocházelo k nejasnostem v oblasti zásob. Následně si krok po kroku ukáţeme jeden 

z moţných postupů při hledání optimalizace zásob. Nejprve si rozdělíme zásoby do tří skupin 

pomocí metody ABC, která nám např. zjistí, které zásoby bychom měli více, či méně 

kontrolovat, nebo jak často tyto zásoby máme objednávat. Nakonec u jedné vybrané poloţky 

(plechu) si názorově vypočítáme optimální výši jedné dodávky. Při pouţití optimální výše by 

mělo dojít ke sníţení celkových nákladů, které se řízením zásob souvisí. 

4.1 Návrh vnitropodnikové směrnice zásob 

Vzhledem k tématu a cíle práce nebudou v návrhu uvedeny jednotlivé účty a jejich 

účtování. 

Zásoby a jejich evidence ve společnosti T-SAFE, s. r. o pro účetní období 2016 

Název účetní jednotky: Společnost T-SAFE, s. r. o. 

Datum vydání směrnice: 31. 12. 2015 

Účinnost: 1. 1. 2016 

Vypracoval: Darina Mičulková 

Schválil: 

Úvodní ustanovení 

Společnost T-SAFE, s.r.o. vydává v souladu s ustanovením § 25, § 26, § 27 a § 29 

zákona o účetnictví, ustanovením § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českého účetního 

standardu pro podnikatele č. 015 vnitropodnikovou směrnici Zásoby a jejich evidence. Tato 

směrnice je závazná pro společnost T-SAFE, s.r.o. a pro všechny její zaměstnance. 
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Vnitropodniková směrnice je k dispozici každému zaměstnanci na nástěnce v hlavní hale 

administrativní budovy a také odeslána e-mailem každému zaměstnanci zvlášť. V případě 

aktualizací směrnice jsou jednatelé společnosti povinni zajistit seznámení všech zaměstnanců 

s těmito změnami. Dle ustanovení § 18 zákoníku práce společnost T-SAFE, s.r.o. používá ve 

všech příslušných vnitropodnikových směrnicích a smluvních dokumentech takové formulace, 

aby nemohli být zaměstnanci různým výkladem poškozeni. 

Vymezení zásob 

Zásobami ve společnosti T-SAFE, s.r.o. jsou: 

materiál 

- zásoby základního skladového materiálu (dále jen hutní materiál), 

- ostatní zásoby skladového materiálu (betonová směs, dřevotříska, zámky, díly na 

trezory), 

- pomocné látky (barvy a laky pro výrobu trezorů), 

- provozovací látky (mazadla, technické kapaliny, čisticí prostředky na udržování 

strojů), 

- obaly a obalový materiál, 

za zboží se považuje, ten druh zásob, který je dále prodán v nezměněném stavu, jako 

náhradní, chybějící čí poškozená část trezoru (jako jsou zámky, kliky od dvířek), 

zásoby vytvořené vlastní činnosti: 

- hotové výrobky vlastní výroby (hotové výrobky, které účetní jednotka nabízí na 

svých webových stránkách, především sejfy a trezory), 

O materiálu vstupujícím přímo do spotřeby se ve společnosti T-SAFE, s.r.o. jako o 

zásobách neúčtuje. Jedná se o materiál, který je pořizován pro okamžité použití, například: 

- hmoždinky a ostatní drobný materiál potřebný k výrobě, 

- pohonné hmoty, 

- hygienické a čisticí prostředky 

- opravárenský materiál, jako je instalatérský materiál,  
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- osobní ochranné pracovní pomůcky (ochranné brýle, zástěry) 

- baterie do kancelářských drobných spotřebičů, zásobníky do tiskáren a kopírek, 

- drobný elektromateriál (žárovky, zářivky, vypínače atd.), 

- běžné kancelářské potřeby (propisovací tužky, sponky, náplně do sešívaček, 

kancelářské lepidlo, razítkovací barva atd.). 

- drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém 

společnost účtuje jako o zásobách; pořizovací cena do 40.000 Kč. 

Zaměstnanci, kteří tento materiál objednávají, nebo vydávají do spotřeby, odpovídají za 

to, že vydané množství spotřebního materiálu odpovídá spotřebě vykázané v účetnictví a že 

nikde nezůstávají neevidované, nespotřebované zásoby materiálu. 

Oceňování zásob 

Ve společnosti T-SAFE, s.r.o. se zásoby oceňují v souladu s ustanovením podle § 25 

zákona o účetnictví a § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb.  

Nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob je 

analytickými účty rozdělena na nákupní cenu zásob (cena, za kterou byly zásoby pořízeny) a 

dále na náklady s pořízením související. 

Do nákladů, které souvisí s pořízením zásob se ve společnosti T-SAFE, s.r.o. účtuje 

dopravné, nakládka, výdejka, provize, náklady celního zastoupení a pojistné, či montáž 

výrobků. 

Do nákladů, které nesouvisí s pořízení zásob se ve společnosti T-SAFE, s.r.o. zahrnují 

úroky z úvěrů na pořízení zásob, kursové rozdíly, smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné 

sankce. 

Zásoby vytvořené vlastní činností se ve společnosti T-SAFE oceňují vlastními náklady: 

- přímé materiálové náklady, které jsou na výrobu vynaloženy, 

- přímé mzdy výrobních pracovníků, 

- nájemné za výrobní prostory, 

- přímá spotřeba energií – elektrická energie, vytápění prostor, 
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- nepřímé mzdy režijních pracovníků. 

Výše vlastních nákladů je ve společnosti T-SAFE, s.r.o. stanovena na základě kalkulací, 

které jsou vyhodnocovány jednou měsíčně a aktualizovány v závislosti na změnách 

pořizovacích cen přímých vstupů nebo změn objemu výroby. 

Zásoby získané darem nebo zjištěné přebytky z inventury se oceňují reprodukčními 

pořizovacími cenami, tedy cenami, za něž by bylo možno tyto přebytky pořídit v období, kdy se 

o nich účtuje (kdy se oceňují). 

 Účtování pořízení a úbytku zásob způsobem A 

Společnost T-SAFE, s.r.o. účtuje o pořízení a úbytku zásob průběžně způsobem A. 

U způsobu A je podstatné, že se v průběhu účetního období složky pořizovací ceny 

nakupovaných zásob budou účtovat ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 2 nebo 3 se 

souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu pořízení materiálu účtové skupiny 11 – 

Materiál, nebo na vrub příslušného účtu pořízení zboží účtové skupiny 13 – Zboží. 

Skladová evidence a účtování o nákupu a spotřebě zásob je zajištěna pomocí 

komplexního ekonomického informačního systému pro střední a menší společnosti - 

WINKlasik od APLEX spol. s r. o.   

Analytická evidence zásob ve skladech je vedena podle jednotlivých druhů materiálu na 

skladových kartách, které jsou uloženu v datových souborech počítače. Evidence obsahuje 

označení konkrétního druhu materiálu, datum pořízení a vyskladnění, ocenění a údaje o 

množství. 

V ekonomickém systému WINKlasik je používán způsob, při kterém se úbytky zásob 

oceňují ve skladové evidenci cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem z 

pořizovacích cen. Aritmetický průměr se přepočítává automaticky při každém pohybu u dané 

skladové položky – zásoby 1. 

Inventarizace zásob a roční závěrka 
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Inventarizace zásob se provádí vždy v souladu s plánem inventarizací stanoveném ve 

směrnici o inventarizaci. Inventarizační rozdíly se účtují do období, kdy se inventarizací stav 

zásob ověřuje. 

  Normy přirozených úbytků 

U hutního materiálu je stanová norma přirozených úbytků ve výši 1 % skladovaných 

zásob příslušného druhu z důvodu odpadu materiálu při jejím zpracování ve výrobě, u 

ostatních zásob nevznikají žádné technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z 

přirozených vlastností zásob. 

 Vzhledem k ostatním druhům zásob naopak vznikají manka a přebytky zásob ve stejném 

inventarizačním období. 

  Likvidace vybraných zásob 

Společnost T-SAFE, s.r.o. účtuje s odkazem na ustanovení § 24 odst. 2 písm. zg) zákona 

o daních z příjmů o likvidaci svých vybraných zásob jako o daňově uznatelných výdajích. Při 

likvidaci zásob je nutné dodržet tyto podmínky: 

- nesmí se jednat o likvidaci zásob, na které se vztahují manka, škody nebo normy 

přirozených úbytků, 

- likvidace může být provedena jen na základě výsledků inventarizace zásob,  

- musí se jednat o zásoby, které jsou již nepotřebné, neprodejné nebo nepoužitelné, 

povinnou součástí likvidace je likvidační protokol s přílohou soupisu likvidovaných 

zásob, také s uvedením důvodu, způsobu, místa, času a způsobu provedení likvidace a podpisy 

členů likvidační komise, která potvrdila, že k likvidaci prokazatelně došlo.  

Možnost tvorby opravné položky u zásob, nastane tehdy, je-li při inventarizaci zjištěný 

stav, kdy hodnota majetku je ve skutečnosti nižší než hodnota majetku zaúčtovaná. 

 

Dne 31. 12. 2015         

         Podpis 
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4.2 Rozdělení zásob hutního materiálu dle metody ABC 

Z grafu č. 3.1 vyplývá, ţe nejnákladnějšími výrobními zásobami na pořízení byl hutní 

materiál. Na základě tohoto údaje, budeme dále pokračovat právě s těmito zásobami, na 

kterých si ukáţeme jisté výpočty a metody. Prvním důvodem je, ţe v zásobách je vázána 

určitá část finančních prostředků, proto chceme-li dosáhnout hospodárnějšího řízení zásob, 

měla by být doba obratu zásob co nejmenší a z hlediska efektivity počet obrátek co největší. 

Druhým důvodem je, ţe řízení zásob a jejich optimalizace se snaţí minimalizovat náklady na 

pořízení a skladování, (náklady nedostatku).  

Tab. 4.1 Přehled vybraných položek dle hodnot ročního obratu seřazených dle 

kumulativní četnosti 

 

Položka 

Roční 
spotřeba 

(ks) Cena/ks 

Hodnota ročního obratu 

(Kč) (%) kumulativní 

4 49360 13,30 656488 47,48081038 47,48081038 

5 25020 15,30 382806 27,68662808 75,16743846 

9 7600 15,50 117800 8,519941663 83,68738012 

3 8124 14,00 113736 8,226010908 91,91339103 

10 3953 16,90 66805,7 4,831754387 96,74514542 

8 1080 16,00 17280 1,249784312 97,99492973 

7 63 172,00 10836 0,783718912 98,77864864 

2 206,5 38,50 7967,57 0,576258694 99,35490734 

1 96,3 60,00 5778 0,417896629 99,77280397 

6 111 28,30 3141,3 0,227196033 100 

Celkem 95614,25   1382638,575     

Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dat společnosti T-SAFE 
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Proto jsou-li tyto zásoby nákladnější neţ ostatní, je třeba se na ně více zaměřit a zjistit, 

zda existuje moţnost, jak tyto náklady sníţit. Společnost nevyuţívá analýzy, ani metody pro 

řízení zásob, většinou se rozhodují na základě zkušeností minulého období, nebo na základě 

„zdravého rozumu“. 

Podle metody zaloţené na rozdělení poloţek zásob do tří skupin (sk. A, B a C) podle 

jejich významu, která vede k zajištění efektivnosti zásobovacího procesu a optimalizaci 

kapitálové potřeby, si daný materiál roztřídíme. Metoda spočívá v tom, ţe si určíme zásoby, 

které mají největší podíl na obratu spotřeby zásob aţ po ty, které se na obratu podílí nejméně, 

vychází z tzv. Paretova pravidla, z něhoţ vyplývá, ţe při řízení zásob je nutné se soustředit na 

omezený počet poloţek, které mají podstatný vliv na celkové spotřebě. Ostatním poloţkám se 

pak věnuje menší pozornost, to ale neznamená, ţe na tyto poloţky můţeme zcela 

zapomenout. 

Pro následující rozdělení budeme pracovat s údaji za rok 2015 z tab. 4.1. Pro názornou 

ukázku jsou vybrány 10 náhodných poloţek, se kterými budeme dále pracovat. Abychom 

mohli vypočítat hodnotu obratu podílející se na celkové spotřebě zásob, musíme znát roční 

spotřebu (Kč) a její cenu na jednu jednotku. Součinem těchto dvou hodnot získáme roční 

hodnotu obratu (Kč). Podílem jednotlivé sloţky ročního obratu na celkovém ročním obratu 

získáme procenta jednotlivých poloţek podílejících se na celkové roční spotřebě. Kumulativní 

četnost znamená postupné narůstání hodnot, proto roční hodnota kumulativní četnosti (%) se 

musí rovnat 100 %. 

Shrnutí   

Pro variantu A jsou výhodnější častější objednávky s menším počtem zásob. Např. doba 

pro objednávky by mohla být stanovena 2x do měsíce. Dále omezení pojistné zásoby a 

pravidelná kontrolu stavu skladových zásob. I kdyţ menší počet objednávek a zrušení pojistné 

zásoby sníţí náklady na skladování, zvýší se náklady na jednu dodávku (např. spotřeba 

PHM). Proto pro přesnost pouţijeme další metodu a to stanovení optimální výše jedné 

objednávky, aby celkové náklady byli co nejniţší. 

Pro variantu B se můţeme rozhodnout tak, aby se objednávky vyřizovali 1-2 měsíčně 

pomocí stanovení výše průměrné zásoby. 
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U varianty C je pravděpodobnější objednávat zhruba 2 – 4 krát ročně. 

Graf 4.1 Metoda ABC 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafů 4.1 a 4.2 vyplývá následující vztah: 

Skupina A  20 % poloţek se podílí na celkovém obratu 75% 

Skupina B  30 % poloţek 22% 

skupina C  50% pouze 3%  

Graf 4.2 Metoda ABC 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

75,2% 
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3,3% 
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4.3 Položka – Plech 3x1250x2500 

Poloţka je součastní hutního materiálu a je skladována ve skladě č. 1, který byl zmíněn 

v předešlé kapitole. V analytické evidenci je tento sklad vedený jako sklad 52 a poloţka pod 

číslem 13611137000. Nyní si ukáţeme propočty pomocí vzorců uvedené v kapitole č. 2., 

přesněji rychlost a dobu obratu a optimální výši dodávky. K těmto výpočtům si musíme 

nejdříve zjistit např. průměrnou výši zásob nebo průměrnou výši kapitálu vázaného 

v zásobách. Z optimální výše dodávky pak zjistíme např. optimální stav zásob, nebo celkové 

náklady na pořízení a skladování zásob při takto stanoveném mnoţství objednávky. Data 

potřebné k výpočtům nalezneme v příloze č. 1.  

Průměrná výše zásob 

Nejdříve si určíme průměrnou výši zásob. Pro tuto poloţku byla vybrána metoda JIT, 

která mimo jiné eliminuje stav zásob na skladě, proto se průměrná zásoba bude rovnat zásobě 

běţné dle vzorce č. 2.1.                       

                          

      
  
 

             

Doba obratu zásob a obrat zásob  

Dále pomocí průměrné výše můţeme vypočítat pomocí vzorce č. 2.3 obrat zásob (počet 

obrátek za rok) a DOZ pomocí vzorce č. 2.4. 

             
      

  
              

                  
   

           
               

Tzn., ţe se zásoby od doby pořízení (přejímky) na sklad aţ do doby jejich vyskladnění 

ze skladu (výdejky), se spotřebují zhruba 31, 8 krát a průměrná zásoba pokrývá průměrnou 

spotřebu 11,3 dní.  
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Velikost optimální dodávky 

Velikost optimální dodávky nám říká, kolik zásob si máme objednat v rámci jedné 

dodávky, aby celková náklady byli minimální. Velikost vypočítáme na základě vzorců 

podkapitoly 2.2.5. Metody řízení zásob. Z velikosti optimální dodávky zjistíme i optimální 

průměrnou zásobu, počet objednávek za období nebo délku dodávkového cyklu.  

Pro zjištění optimální výše dodávky (Qopt.) musíme znát 

S – plánovaná spotřeba materiálu za dané období (ks),  

T – délka plánovaného období ve dnech,  

Np – náklady na pořízení jedné dodávky (Kč/dodávku),  

     
      

  
              

NS – náklady na skladování jednoho kusu a jeden den,  

Určit tyto náklady je obtíţnější, neboť musíme brát v úvahu nejen náklady na pořízení 

zásob, ale veškeré náklady, které se zásobami souvisí a to náklady spojené s tvorbou zásob a 

jejich uţitím, viz podkapitola 2.2.3 Optimalizace stavu zásob. 

Pro zjištění optimální výše dodávky budeme brát v úvahu: 

1. Náklady na udržování zásob v podobě nákladů kapitálu, které se vypočítají podílem 

průměrné výše kapitálu vázaného v zásobách na předpokládané potřebě, tedy nákupu 

(v Kč) a vynásobí cenou na 1 kg oceli. Nejdříve si určíme:  

                              
         

   
             

                                                   
   

  
            

Teď uţ si můţeme vypočítat průměrnou výši kapitálové potřeby v zásobách (KPvz) 
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Tzn, ţe firma průměrně ve svých zásobách váţe své peněţní prostředky ve výši 

41 224,17 Kč, to je cca 6% z celkové předpokládané spotřeby. 

   
         

     
         

                                                                  

               

2. Náklady na skladování 

náklady na skladování na 1 kg oceli a jeden den, náklady na zaměstnance jsou 

stanoveny odhadem, protoţe pozice skladníka není přímo daná. Pokud bereme v úvahu, ţe 

jeden zaměstnanec se podílel 10 % z průměrné mzdy na skladování v rámci jednoho měsíce, 

dále náklady na vysokozdviţný vozík je stanoven také odhadem, protoţe je pouţíván u obou 

skladů zároveň, náklady ve výši odpisů a pojistného, údaje v tab.  4.2.                 

      
      

      
        

Tab. 4.2 Přehled nákladů na skladování pro rok 2015 

Pojistné 2 773 Kč 

Odpisy 25 960 Kč 

Náklady na vysokozdviţný vozík 13 734 Kč 

Mzda zaměstnance 22 800 Kč 

Celkem 65 267 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracovaní dle poskytnutých dat společnosti T-SAFE 
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Celkové náklady na skladování a údrţbu zásob jednoho kusu a jednoho dne  

                  Kč 

       √  
        

      
 
     

   
             

Jestliţe optimální velikost jedné dodávky je 3464,55 kg, potom optimální průměrnou 

zásobou je 1732,275 kg, optimální počet dodávek je 14,33 a optimální dodávkový cyklus 

25,12 dní. Z toho vyplývá, ţe nejniţší celkové náklady na pořízení, skladování a udrţování 

zásob oceli, bude takové, kdyţ objednávka bude vyřizována o hmotnosti 3465 kg, cca 14 krát 

do roka, tedy co 25 dní.  

    
     

       
          

       

 
                   

Shrnutí 

Chceme-li pouţít metodu optimalizaci zásob pro stanovení optimální výše jedné 

dodávky, musíme dodrţovat určitá kritéria. Optimální výše jedné dodávky zjistíme za 

předpokladu ţe, stanovení výše zásob je přesné, spotřeba rovnoměrná a objednávky jsou 

vyřizovány okamţitě. Protoţe tato poloţka tato kritéria splňuje, můţeme se rozhodnout pro 

optimalizaci zásob tímto způsobem. Ocel, která se nakoupí k určitému datu, se postupně 

rozpustí do spotřeby. Jak dlouho trvá vázanost procesu od nakoupení do její spotřeby, nám 

udává doba obratu zásob. Dobra obratu zásob ocele je zhruba 11 dní. Z toho vyplývá, ţe od 

přijetí dodávky na sklad uběhne okolo 11 dní, neţ se ocel zpracuje. Kolikrát se tento jev 

uskuteční během roku, nám říká obrat zásob, neboli obrátka. Na 11 dní doby obratu zásob 

vychází její obrat zhruba na 32 krát během roku. Čím kratší je doba vázanosti ve výrobních 

zásobách a celkových zásobách jako takových, tím lepším znamením pro firmu. U obratu je to 

právě naopak, tam chceme dosáhnout co moţná největšího počtu obrátek. Kaţdé drţení 

zásoby ať uţ na skladě, ve výrobě, či hotových výrobcích, je doprovázeno s vázaností 

kapitálové potřeby. Průměrná výše kapitálové potřeby ocele činí 41 224,17 Kč. Tyto peněţní 

prostředky společnost neustále váţe v zásobách a nemůţe tak těmito prostředky disponovat. 

Čím větší počet zásob drţených ve skladu, tím větší bude průměrná kapitálová potřeba a doba 
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obratu zásob. Počet obrátek se pak bude sniţovat. Průměrná výše kapitálové potřeby 

vzhledem k celkové spotřebě, je ve výši 6%. Tato informace byla pro nás rozhodující při 

stanovení nákladů kapitálu na jeden kg oceli, které jsme vypočítali jako součin procenta a 

ceny jednoho kg oceli, protoţe u ztrát způsobených vázáním kapitálových prostředků je 

sloţité tyto náklady odhadnout. Náklady kapitálu znamenají výnosnost, která by byla 

dosaţena, kdyby podnik pouţil své prostředky vázané v zásobách pro jiný druh investic. 

Náklady na skladování, které jsme pouţili pro výpočet optimální výši dodávky, byli poměrně 

nízké. Na skladování v hale totiţ nevznikají náklady na energii, či topný plyn. Dále nebyla 

brána v úvahu pojistná či technická zásoba. Čím větší je průměrná zásoba, tím větší je 

průměrná výše kapitálové potřeby, coţ způsobuje i vyšší celkové náklady v podobě nákladů 

kapitálu.  

Zvolená moţnost metody JIT, je vhodná z toho důvodu, ţe společnost má dobrý 

obchodní vztah se svým dodavatelem, který sídlí ve stejném městě jako společnost a 

jednotlivé dodávky mohou být uskutečňovány tak, aby byly okamţitě spotřebovány a hotové 

výrobky ihned distribuovány a proto, ţe splňují i další kritéria, jako je vysoká kvalita 

výrobků, flexibilita zaměstnanců a také kontrola výroby prováděna jednotlivými zaměstnanci. 

Dalším důvodem je, ţe společnost zaplatí za nákup hutního materiálu největší částku, proto 

optimalizaci zásob můţeme docílit pomocí stanovení optimální výše zásob spolu 

s minimalizací stavu zásob na skladě. Proto při minimalizaci zásob je průměrná výše zásob 

předpokládala jen na úrovni zásoby běţné, která vzniká vlivem nákupu, tzn., ţe velikost 

dávky je větší neţ okamţitá potřeba. 

Optimální výše jedné dodávky byla stanovena na 3464,55 kg. Původní objednávky se 

většinou pohybovaly ve výši 3000 kg. Při optimální výši jedné dodávky se zásoby budou 

objednávat zhruba co 25 dní (14 krát do roka), coţ je přibliţně co 4 týdny. Při této objednávce 

nevzniknou vyšší náklady na dopravu (limit jedné dodávky dle dodavatele je stanovený na 5,2 

t), ani na náklady při skladování (moţnost prostoru) a také tato objednávka není natolik velká, 

aby vznikla mnoţstevní sleva. Celkové náklady jsou niţší neţ jen cena pořízení. Tato 

moţnost se jeví pro společnost jako výhodnější. I kdyţ rozdíl v objednávaném mnoţství 

vypadá nepatrně, rozdíl je znát. Pokud by si společnost propočítala touhle metodou (která 

není nikterak finančně ani časově náročná) veškeré poloţky ze skupiny A, mohla by ušetřit 

značnou část svých peněţních prostředků. 
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5 Závěr 

Bakalářská práce je zaměřena na teorii zásob dle vnitropodnikové směrnice a na 

náklady, které s řízením zásob a jeho optimalizací souvisí.  

Teoretická část je rozdělena na tři podkapitoly. V první podkapitole jsou zásoby 

klasifikovány z různých hledisek. Dále je vysvětleno oceňování a účtování zásob. V roce 

2016 došlo k výrazným změnám tykajících se zásob ve vedení účetnictví a jejich oceňování, 

které jsou v práci také uvedeny. Také je vysvětlena skladová evidence zásob, která pro účetní 

jednotku je nezbytná, zvláště účtuje-li způsobem B, inventarizace zásob, normy přirozených 

úbytků, či likvidace zásob a opravné poloţky k zásobám. Jsou zde vypsány i právní úpravy, 

které se zásobami souvisí, neboť věta „neznalost zákona neomlouvá“ je určitě známa všem. 

V druhé podkapitole je nahlíţeno nejprve na řízení nákladů a jejich klasifikaci, neboť 

řízení zásob a nákladů spolu úzce souvisí. Poté je objasněn samotný pojem řízení zásob a 

popsány náklady, které vznikají přímo v souvislosti s řízením zásob a jeho optimalizací a to 

náklady na pořízení, skladování, či náklady nedostatku. Uvedeny jsou i výhody a nevýhody, 

které vznikají při drţení skladových zásob a jak se vypočítají ukazatelé vyuţití zásob (počet 

obrátek a doba obratu zásob), na základě kterého se dá zjistit, jak dlouho jsou zásoby 

skladovány, neţ se spotřebují) a kolikrát tato situace nastane během určitého období. 

Třetí podkapitola je nazvána metody řízení zásob. Protoţe metod řízení zásob existuje 

mnoho, jsou vybrány ty nejčastější, které se ve společnostech vyskytují. První metodou je 

stanovení průměrné výše kapitálu vázaného ve výrobních zásobách. Dalšími metodami jsou 

metoda JIT, Kanban, TOC a analýza ABC. 

V praktické části je představena společnost T-SAFE. U společnosti je popsána 

organizační struktura, proces výroby a plánek společnosti a pomocí grafu je zobrazeno, kolik 

společnost vynaloţila peněţních prostředků na zásoby a kolik jich spotřebovala za rok 2015. 

Řešením je vytvoření vnitropodnikové směrnice zásob a jejich evidenci pro společnost 

T-SAFE a moţný postup při hledání optimalizace zásob. 
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 Tento postup byl zaloţen na výběru druhu zásob, dle nejvíce vynaloţených prostředku, 

hutního materiálu, poté vybráno 10 náhodných poloţek ze skladu pro tento materiál a 

rozdělen do tří skupin na základě metody ABC. Ve skupině A jsou poloţky, kterým je 

důleţité věnovat určitou pozornost, protoţe se nejvíce podílí na celkové spotřebě a právě 

z této skupiny je vybrána jedna poloţka (Plech 3x1250x2500). Hledání optimálního řešení u 

této poloţky je vybrána metoda stanovení optimální výše jedné dodávky, při dodrţení 

eliminace skladových zásob, protoţe se tato varianta na sníţení nákladů z hlediska moţností 

firmy jevila jako nejpřínosnější.  

Tento fakt se projevil i na výsledcích, kdy na základě stanovené optimální výše jedné 

dodávky se vypočítaly celkové náklady na řízení zásob, které byli niţší, neţ samotné náklady 

jen na pořízení tohoto materiálu. 
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Seznam zkratek 

Použité zkratky 

ABC  Metoda analýzy ABC pro řízení zásob 

ČÚS  České účetní standardy 

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek 

DM  Dlouhodobý majetek 

DOZ   Doba obratu zásob 

FIFO  First in, first out - metoda oceňování zásob „první do skladu, první ze 

skladu“  

JIT  „Just  in time“ – metoda řízení zásob „právě včas“ 

LIFO  Last in, last out – metodad oceňování zásob „poslední do skladu - první 

ze skladu“ 

OP  Opravné poloţky 

TOC  Theory of Constraints (Teorie omezení) 

VPU  Vyhláška č. 500/2002 Sb. 

ZU  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Použité symboly 

bp  Bezpečnostní přiráţka 

Cd    Dodávkový cyklus (ve dnech) 

D   Celkový počet dní v období (Ve dnech) 

ds   Průměrná denní spotřeba (Ks/den) 
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Dv  Velikost jedné dodávky (Ks) 

Dvz   Průměrná doba vázanosti kapitálu ve výrobních zásobách (Ve dnech) 

KPvz   Průměrná kapitálová potřeba výrobních zásob (Kč) 

KSz   Konečný stav zásob (Ks) 

Np   Náklady na pořízení jedné dodávky (Kč/dodávku), 

NS   Náklady na skladování jednoho (Ks/den) 

Ns1  Náklady na udrţování zásob (Kč) 

Ns2  Náklady na skladování zásob (Kč) 

Nz  Nákup zásob v daném období (Ks) 

p   Pojistná zásoba (Ve dnech) 

PSz   Počáteční stav zásob (Ks) 

Sp  Průměrná denní spotřeba výrobních zásob (Kč) 

S   Plánovaná spotřeba materiálu za dané období (Ks), 

Sc   Celková spotřeba výrobních zásob za období (v Kč) 

Sz   Spotřeba zásob v daném období (Ks) 

t    Technická zásoba (ve dnech) 

T   Délka plánovaného období (Ve dnech) 

tc   Délka objednacího cyklu (Ve dnech) 

Zb  Běţná zásoba (Ks) 

Zp   Pojistná zásoba (Ks) 
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