
 



  



  





Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je definování a zhodnocení současných metod a nástrojů řízení zásob. 

Dále posouzení možností zpřesnění především z pohledu optimalizace skladových zásob. 

Obsahem této práce je popsat řízení zásob, kde se zabývám členěním a klasifikací zásob, 

cílem řízení zásob, optimalizace zásob a náklady spojenými se zásobami. Dále pak modely 

řízení zásob, jako je Just in Time, metoda MRP a metoda ABC. Poslední část je věnována 

rozboru zásob a obratu zásob. 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to define and evaluate current methods and tools of 

inventory management. Furthermore, the thesis assesses possibilities of improvement from 

the point of view of optimizing the inventory. The thesis describes inventory management, the 

division and classification of inventory, objectives of inventory management, inventory 

optimization, and costs associated with supplies. The thesis also focuses on inventory models, 

such as Just in Time, MRP method and ABC method. The last part of the thesis deals with the 

analysis of stocks and stock turnover. 
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1 Úvod 

Řízení zásob je důležitou činností výrobního podniku k provozování své činnosti, jako i 

druhy zásob, protože bez nich nemůže podnik vyrábět své produkty. Jejich spotřeba je proto 

nedílnou součástí každého podnikání. Pro dosažení maximálního možného zisku je potřeba si 

stanovit nejlepší metodu řízení zásob. Pojem zásoby v sobě obsahuje širokou škálu položek, 

zahrnujících zásoby od základního materiálu, nedokončené výroby až po zásoby výrobků či 

zboží. 

Důležitým parametrem je optimální výše, jelikož velké množství zásob na skladě je 

spojeno s velkými skladovacími náklady a možným znehodnocením zásob. Je možné, že 

podnik nebude schopen dostát svých závazků, protože většina finančního kapitálu bude 

vázána v zásobách. Optimalizací zásob může podnik předejít těmto komplikacím. 

Náklady jsou spojeny s celkovým řízením zásob. Pokud dojde v podniku k tomu, že 

vznikne nedostatek zásob, musí vynaložit vysoké náklady na jejich rychlé pořízení. 

Nedostatek zásob může vést k poruchám ve výrobě, nesplnění svých závazků a následně i 

k úplnému krachu podniku. Proto v podnicích zaměřených na výrobu se musí řízení zásob 

přikládat vyšší význam, aby nedošlo díky špatné organizaci k problémům. 

Hlavními přínosy k řízení zásob je analyzování zásob a řízení nákupu. Díky těmto 

znalostem je možné snižovat zásoby, zjistit optimální úroveň zásob, snížit náklady na 

skladování nebo také zvýšit úroveň zákaznických služeb, což je cílem každého podniku. 

Zásoby představuji velké náklady. Ke snížení těchto nákladů lze použít vhodných metod 

řízení zásob, jako je Just in Time, metoda MRP a metoda ABC. 

Cílem této bakalářské práce je definovat a zhodnotit současné metody a nástroje na řízení 

zásob. Dále pak možnosti zpřesnění především z pohledu optimalizace skladových zásob. 
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2 Teoretická východiska řízení zásob 

2.1 Vymezení základních pojmů 

2.1.1 Podnik 

Podnik představuje soubor hmotných, nehmotných jakož i osobních složek sloužících 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a 

slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. [9]  

2.1.2 Zásoba 

Za zásobu se považuje to, co všechno podnik potřebuje ke své činnosti. Zásoby se rozdělují 

takto: 

 materiál (základní a pomocný materiál, suroviny, provozní látky, náhradní díly, obaly, 

drobný hmotný majetek) 

 zásoby vlastní výroby (polotovary, nedokončená výroba, výrobky, zvířata) 

 zboží  

Zásoby vážou podnikový kapitál. Cílem řízení zásob je proto zvyšovat rentabilitu podniku 

prostřednictvím kvalitnějšího řízení zásob, předvídat dopady podnikových strategií na stav 

zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném uspokojování 

požadavků na zákaznický servis. [6] 

Funkce zásob:  

 

 umožňují firmě dosáhnout úspor z rozsahu,  

 

 pomáhají vyrovnávat nabídku a poptávku, 

 

 umožňují specializaci výroby,  

 

 slouží jako pojistka při výkyvech poptávky, 

 

 slouží pro překonání kritických míst distribučního kanálu. 
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2.1.3 Náklady 

Náklady představují v penězích vyjádřenou, účelově zaměřenou spotřebu či opotřebení 

výrobních činitelů, související s hospodářskou činností podniku. (Výrobními činiteli jsou 

zejména práce, stroje a zařízení, externí služby, suroviny, materiály, polotovary a nakupované 

výrobky.) Náklady jsou spojeny s výkony podniku, tj. s výrobou a prodejem nebo 

s poskytováním služeb. [4]  

2.1.4 Nákup 

Nákup představuje jednu ze základních podnikových funkcí, a to bez ohledu na to, zda jde 

o podnik výrobní, obchodní nebo ve službách. Základním úkolem nákupu je zabezpečit 

bezporuchový chod výrobních i nevýrobních procesů podniku. [7]  

2.1.5 Logistický systém 

Za logistický systém je považována struktura sloužící k organizování a vykonávání 

provázané posloupnosti procesů v celém průřezu od přijímání požadavků zákazníků až po 

předání výsledného produktu včetně potřebných poprodejních služeb, jejíž chování by mělo 

zajistit uspokojení zákazníka efektivním způsobem. 

Rozsah logistiky zahrnuje organizaci od vedení surovin, až po dodání konečného výrobku. 

Celkové logistické řízení se týká operací a koordinací řízení. Operace se zabývají 

strategickým pohybem a skladováním. [1] [5] 

2.1.6 Logistický řetězec 

Logistický řetězec je tvořen propojením řady procesů, které na sebe navazují, při 

uspokojování finálního požadavku. U složitějších produktů dochází k jejich větvení a 

spojování do komplikovaných struktur, nazývanými logistickými sítěmi. Procesy probíhají u 

různých subjektů. Mezi subjekty patří: 

 dodavatelé (surovin, materiálů, polotovarů), 

 výrobci, 

 distributoři (zasilatelské firmy, dopravci, organizace specializované na 

skladování, překládku, speditéři apod.). 
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2.2 Řízení zásob v podniku 

     Řízení zásob je soubor řídících činností, jejichž smyslem je najít a zajistit takovou výši 

zásob jednotlivých materiálových druhů, aby byl zajištěn plynulý průběh výrobního procesu 

při optimální vázanosti kapitálu, spotřebě práce a přijatelném stupni rizika. 

Obsahem řízení zásob a jejich strategie, je dlouhodobé usměrňování rozsahu, struktury a 

rozmístění s ohledem na vnější faktory trhu a vnitřní faktory podniku. Prvkem vrcholového 

strategického rozhodování podniku je volba optimální intenzity akumulace do zásob. 

Základem musí být ekonomický přístup. Při jeho uplatňování nemůže platit prosazovaná 

minimalizace zásob, ale jejich optimalizace s ohledem na důsledky rozhodnutí ve finálním 

výsledku podniku a dynamice rozvoje podniku. Optimalizace zásob zaručuje flexibilitu, která 

je podstatnou konkurenční výhodou a je parametrem logistických služeb. 

Úkolem zásobování je zajistit na trhu hmotné i nehmotné výrobní činitelé, nutné pro 

činnost podniku. Mezi tyto činitele patří: 

 suroviny a materiály, které se stávají bezprostřední součástí výrobku (např. dřevo, 

kovy…), 

 pomocné materiály, které slouží k zabezpečení výrobních i nevýrobních procesů (např. 

oleje, mazadla, kancelářské potřeby…), 

 energie, voda, 

 nakupované díly a polotovary, které se montují do výrobků (ložiska…), 

 stroje a zařízení určené pro výstavbu nebo modernizaci podniku, 

 obchodní zboží, tj. výrobky, které podnik bez dalšího zpracování prodává svým 

odběratelům, 

 informace. [7]  

2.2.1 Členění a klasifikace zásob 

V operativním řízení zásob má význam jejich klasifikace podle funkčních složek, proto 

členíme zásoby takto: 

 zásoba běžná (obratová), 

 zásoba pojistná, 

 zásoba technická, 
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 zásoba sezónní. 

Běžná (obratová) zásoba je část zásob, která kryje potřeby v období mezi dvěma 

dodávkami. V průběhu dodacího cyklu kolísá její stav mezi minimální zásobou a zásobou 

maximální. Dodacím cyklem rozumíme vzdálenost mezi dodáním dvou po sobě následujících 

dodávek. 

Pojistnou zásobou rozumíme část zásoby, která kryje odchylky od plánované (průměrné) 

spotřeby, délky dodávkového cyklu a výše dodávky, pokud však přesáhnou hladinu 

minimálních zásob. V některých výrobních a dílčích výrobních procesech se minimální 

zásoba ztotožňuje se zásobou minimální. 

Technická zásoba je množství materiálu, surovin a výrobků, která by měla krýt potřebu 

nezbytných technologických požadavků na přípravu materiálu před jeho použitím v procesu 

transformace. Vytváří se tam, kde je potřeba materiál před výdejem do spotřeby upravit, třídit, 

sušit apod. Její velikost je dána technickými parametry technologického procesu. 

Sezónní zásobu tvoří množství materiálů, které umožňuje krýt spotřebu, pokud: 

 probíhá rovnoměrně během celého roku, zásoba je doplňována v kratším časovém 

období, sezónně. Příkladem jsou zemědělské produkty – v době, kdy jsou fyzicky 

dostupnější a levnější. 

 spotřeba je sezónní, ale zásoby jsou vytvářeny postupně během delšího období. 

V tomto období bývá poptávka velmi vysoká a výrobce by ji bez vytvořené zásoby 

nebyl schopen uspokojit. 

 je potřeba krýt spotřebu sezónním jednorázovým předzásobením, aby byla pokryta 

sezónní spotřeba. Proto je nutné zásobu vytvořit těsně před spotřebou. 

K tomuto členění dále spadá také havarijní zásoba. Tato zásoba se vytváří zejména 

v důležitých provozech, aby kryla nejdůležitější položky zásob. 

Nejdůležitější jsou hodnoty stavu minimálních a maximálních zásob, které jsou signalizací 

trhu zásob a kapacitních propočtů a řízení skladového hospodářství. 

Minimální zásoba je stav zásoby v okamžiku před novou dodávkou, pokud byla 

vyčerpána běžná zásoba. Je dána výší stále složky zásob nebo součtem zásoby pojistné, 

technické, havarijní apod. 
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Maximální zásoba představuje nejvyšší stav zásob, ke kterému dojde v okamžiku přijetí 

nové dodávky, při doplnění zásoby. 

Dalším důležitým ukazatelem pro řízení zásob je hodnota průměrné (optimální) zásoby. 

Zásoby nevyužité jsou souhrnným označením pro mimořádné složky, které se člení na 

nepotřebné a nadnormativní zásoby. 

Nepotřebné zásoby jsou, které podnik nepotřebuje k plnění svých cílů, a nemohou zde být 

využity. Lze je využít v jiných organizacích. 

Nadnormativní (nadbytečné) zásoby představují zásoby, které jsou v podniku potřebné, ale 

jejich množství přesahuje rozsah, jenž je přiměřený úkolům a potřebám organizace a je 

limitován. Pokud nejsou tyto limity přesně stanoveny, pak je jejich výše určena reálně 

zpracovatelným množstvím. 

2.2.2 Teorie řízení zásob 

     Z teoretického hlediska se řízení zásob dělí na strategické a operativní. 

Strategické řízení zásob znázorňuje soubor rozhodnutí o výši finančních zdrojů, které lze 

v podniku vyčlenit z celkových disponibilních zdrojů na krytí zásob v dané výši a struktuře. 

Operativní řízení zásob má za úkol zabezpečit udržování určitých druhů zásob, podle 

vnitropodnikových potřeb s ohledem na náklady. 

V operativním řízení zásob má velký význam jejich klasifikace a to podle funkčních 

složek. Tyto funkční složky se zaznamenávají do pilového diagramu (viz obr. 2.1: Pilový 

diagram – schéma pohybu výrobních zásob). Diagram je základním deterministickým 

modelem teorie řízení zásob. 
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Obr. 2.1: Pilový diagram – schéma pohybu výrobních zásob. (vlastní zpracování podle 

Lukoszové). [7] 

Činnosti zahrnující se do řízení zásob: 

 evidence zásob, 

 analýza zásob, 

 kontrola zásob, 

 vlastní regulace. 

Evidence zásob je hlavním zdrojem informací o jejich stavu a pohybu. V evidenci zásob 

se zachycují jevy, které signalizují hmotnou nebo hodnotovou změnu zásob. 

Nástrojem k hodnocení změn stavu zásob je analýza zásob. Změny mohou být strukturní, 

kvantitativní, kvalitativní, hmotné a hodnotové. Analýza sleduje i činitele ovlivňující stav a 

pohyb zásob. 

Kontrola zásob navazuje na analýzu a jejím úkolem je zajistit poznání úrovně hospodaření 

se zásobami i stupeň dodržování pravidel a pokynů nadřízených orgánů pro jejich 

usměrňování a využívání. Ke kontrole se řadí i kontrola způsobu likvidace nepotřebných, 

nadbytečných a nepoužitelných zásob, také kvalita evidence a analýzy zásob. 
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Vlastní regulace zásob, neboli řízení zásob v užším pojetí, je výsledkem uplatňování 

jednotlivých složek komplexního řízení zásob. Toto řízení spočívá v plynulém sledování a 

sledování stavu pohybu zásob na základě přijatých pravidel. 

Všechny čtyři složky spolu úzce souvisí, vzájemně se doplňují a podmiňují. 

2.2.3 Cíl řízení zásob 

Řízení zásob je metoda k řízení toku výrobků v dodavatelském řetězci a jak dosáhnout 

požadované úrovně služeb a to za přijatelnou cenu. Cílem je jejich udržení na úrovni 

umožňující kvalitní splnění jejich funkce a tím vyrovnávat časový a množstevní nesoulad 

mezi procesem výroby u dodavatele a spotřeby u odběratele. Dalším úkolem je zachycovat 

náhodné výkyvy v průběhu těchto dvou navazujících procesů. Výrobní proces se skládá 

z kroků, které na sebe navazují a musí být koordinovány.  

Pohyb a tok výrobků jsou klíčové koncepty v řízení zásob (a rovněž v celém 

dodavatelském řetězci), neboť když se tok zastaví, přidá se hodnota (pokud ovšem skladový 

výrobek není ten, který získává na hodnotě dlouhodobě). [3]  

Důvody, proč zásobovat: 

 Odstranění vazby mezi nabídkou a poptávkou. Sklady vlastně stojí mezi nabídkou a 

poptávkou, kde je možné objevit následující příklady zásob: 

- zásoby z dodávek surovin pro zavedení výroby, 

- v podobě probíhající práce a rozpracovaných výrobků, možná předpokládaných 

výrobků na zakázku, 

- zásoba konečných výrobků pro okamžité vyřizování zakázek. 

 Bezpečnost / ochrana, například: 

- ochrana proti nejistotě vůči dodavatelům, 

- pokrytí neočekávané poptávky, 

- fyzická ochrana, zajištěná skladovým objektem. 

 Očekávání poptávky, například: 

- zvyšování poptávky z důvodu sezony nebo reklamy, 

- slevy za dodávky velkého množství zboží. 
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 Poskytování služeb odběratelům (vnitřních a vnějších), například: 

- cyklické zásoby hotových výrobků, 

- dostupnost pohotovostní zásoby pro případ neočekávané poptávky. [3]  

I když není důvod udržovat zásoby na skladě, mohou však být navíc zásoby zřetězené a to 

v rámci dodavatelského řetězce. Jsou to zásoby na cestě od dodavatelů nebo k odběratelům. 

Pokud zboží absolvuje dlouhou cestu lodí, může být doba důležitá.  

Skladování zahrnuje rovněž náklady, které se projevují v peněžním zisku. Obrat zásob 

znamená prodej a zisky v podnikání. Čím rychlejší je obrat zásob, tím větší je ziskovost. 

Klíčové aspekty v řízení zásob: 

 Určení výrobků, které budou skladovány a kde budou skladovány. 

 Udržení stavu zásob, potřebný k uspokojení poptávky. 

 Udržení nabídky. 

 Načasování – stanovení, kdy objednat. 

 Množství – stanovení, kolik objednat. 

2.2.4 Optimalizace zásob 

Optimalizace zásob je optimalizačním přístupem využívajícím matematicko-statistickou 

teorii zásob. Minimalizace celkových nákladů na pořízení a udržování zásob je hlavním 

kritériem. Klade důraz na plné krytí nepředvídaných potřeb s jistou mírou jistoty i odchylek 

v průběhu dodávek a čerpání zásoby. Předmětem optimalizace je i míra jistoty. Běžná i 

pojistná zásoba se udržuje na úrovni, která způsobuje minimální náklady na pořizování, 

skladování a udržování zásob a náklady vyvolané při nekrytí potřeb ze zásoby, také při 

opožděném krytí potřeb. Je důležité brát v úvahu změny podmínek při různém režimu 

doplňování zásoby, což jsou například slevy za množství nákupu. 

2.2.4.1 Optimalizační metody  

Optimalizační metody navazují na teorii řízení zásob a vycházejí z principu nákladové 

optimalizace, kdy dva druhy konfliktních nákladů, které vyvolává logistický výkon, řešíme 

cestou nalezení minima celkových nákladů. 
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Výpočet optimální velikosti dodávky a jeho grafické znázornění v obr. 2.2: 

Harrisův-Wilsonův vzorec: 

Dodávkaopt.=    [v kvantitativních jednotkách] 

             kde  Nc … náklady celkové (použito v grafickém znázornění) 

                    Nd … náklady na dodávku 

                     Ns… náklady na skladování a udržování jednotky zásob [Kč/ rok] 

                     M … spotřeba materiálu 

 

Obr. 2.2: Grafické a matematické vyjádření vztahu pro výpočet optimální velikosti dodávky 

(objednávky). (vlastní zpracování podle Lukoszové) [7] 

Pro optimalizace řízení zásob lze použít dvou metod a to metody stále velikosti 

objednávky a metody stálého cyklu objednání. Obě metody jsou znázorněny v grafech obr. 

2.3 a obr. 2.4. 

Pracuje se s náhodnými veličinami, proto musí být stanovena určitá hladina minimální 

zásoby, kterou nazýváme signální zásobou. Tato signální zásoba musí pokrýt poptávku 
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požadovanou pravděpodobností po dobu t, po kterou by mohlo dojít k neplnění požadavků 

zákazníků a která je součastně dobou potřebnou k pořízení dodávky o velikosti Q. [2]  

Metoda stále velikosti objednávky 

Metoda stálé velikosti objednávky je založena normách řízení zásob, kterými jsou stálá 

velikost objednávky Q a velikost signální zásoby B. V systému se stálou velikostí objednávky 

všechny objednávky mají stejnou velikost, ale intervaly mezi objednávkami se mohou lišit. 

Objednávka je vystavována v okamžiku, kdy zásoba klesne na předem stanovenou objednací 

úroveň. Metoda je znázorněna grafem v obr. 2.3. 

 

 

Obr. 2.3: Metoda stále velikosti objednávky. (vlastní zpracování podle Daňka) 

Metoda stálého cyklu objednání 

Metoda stálého cyklu objednání z norem pro řízení zásob využívá dva parametry – stálý 

cyklus objednání C a maximální úroveň zásoby S, znázorněné v grafu obr. 2.4. V systému se 

stálým cyklem objednání se objednávky vystavují v pravidelných časových intervalech. V 

okamžiku objednávky je třeba sledovat aktuální zásobu a doplnit ji na cílové množství. 
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Obr. 2.4: Metoda stálého cyklu objednání. (vlastní zpracování podle Daňka) 

2.2.4.2 Ekonomické objednací množství (EOQ) 

Základním metodickým přístupem k řízení zásob v podmínkách tržní ekonomiky je tzv. 

optimalizační přístup (model EOQ). Při uplatnění optimalizačních metod je základním 

kritériem minimalizace celkových nákladů. 

 

Nalézá se v bodě rovnováhy mezi náklady na zadání objednávky a náklady na držení 

objednávky (skladování). EOQ předpokládá, že nedojde k vyčerpání zásob, předpokládá 

nulovou dodací lhůtu a že je možné bezpečně objednat i při nulových zásobách. Tam, kde se 

opakovaně objednává, lze použít EOQ, například u výroby na zakázku, když je nakupováno 

na sklad (velkoobchodníci), nebo u položek údržby, opravy a důkladné kontroly. [3] 

EOQ nelze použít v každé situaci a data musí být snadno dostupná, například náklady na 

objednání a skladování, náklady za poptávku a výrobní jednotku. 

Náklady na objednání klesají s rostoucím počtem objednávek, zatímco náklady na 

skladování s rostoucím počtem objednávek rostou. Vzorec pro výpočet je následující: 
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 kde    EOQ … ekonomické objednací množství, 

                 R … roční poptávka, 

                 S … náklady na objednání, 

                C … náklady na výrobní jednotku, 

                 I … náklady na skladování. [3] 

2.2.5 Náklady spojené se zásobami 

Cílem řízení zásob je tedy dosáhnout požadované úrovně služeb za přijatelnou cenu. Je to 

otázka nalezení rovnováhy mezi náklady na skladování a cenou poskytování požadované 

služby na úrovni, kterou si přeje odběratel či spotřebitel. Je-li objem zásob vysoký, pak je 

vysoká i cena služby, je-li na skladě málo zásob, pak budou nízké jak náklady, tak i úroveň 

služby. Ideálním cílem jsou nicméně nízké náklady a vysoká úroveň služby. [3] 

Náklady na zásoby se rozlišují do tří základních skupin:  

 náklady na objednání,  

 náklady na udržování zásob,  

 náklady z nedostatku. 

Náklady na objednání se vztahují k pořízení dávky k doplnění zásoby, které mohou být 

z externího nákupu, nebo zakázky pro vlastní výrobu. Jedná se o náklady na jednu dávku 

(nákupní, výrobní, dopravní). Do objednacích nákladů patří náklady na přípravu a umístění 

objednávky (výběr dodavatele, vlastnosti výrobku, dodací podmínky, cena, doručení, 

vystavení a evidence objednávky), náklady dopravní, náklady na přejímku, zkontrolování a 

uskladnění dodávky, náklady na zaevidování příjmu zboží, náklady na likvidaci a úhradu 

faktury. 

Ve vlastní výrobě patří do nákladů náklady na administrativní práce spojené s přípravou 

zakázky, vydáním výrobního příkazu, náklady na přípravné časy, náklady spojené s náběhem 

výroby, náklady na příjem na sklad a na jeho zaevidování. 
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Náklady na udržování zásob mají následující složky: 

 náklady z vázanosti kapitálu v zásobách – náklady ze ztráty příležitosti, tj. velikost 

zisku, který by finanční prostředky mohl vynést, kdyby je podnik investoval jinak než 

do zásob. 

 náklady na udržování skladu – náklady spojené s provozováním skladu a s evidencí 

zásob (např. odpisy budov, mzdy, energie, údržba a opravy, pojištění zásob a budov). 

Dále také jako provozní náklady vlastního skladu, nájem u pronajatého skladu, 

poplatky za uskladnění ve veřejném skladu. 

 náklady z rizika státy hodnoty zásob – riziko zkažení (např. potraviny), riziko 

znehodnocení zestárnutím, riziko větších změn ve výrobním programu a riziko změny 

poptávky. 

Náklady z nedostatku vznikají, nestačí-li okamžitá skladová zásoba, a to pro uspokojení 

požadavků externích a interních odběratelů. 

Zahrnující složky nákladů z nedostatku: 

 náklady na pojistné zásoby – chrání podnik, aby nevznikl nedostatek, 

 náklady na dodatečné zajištění zásob 

 ušlý zisk vzniklý z neprodaných výrobků nebo ze ztráty zákazníků. 

Náklady z nedostatku by se při určování normy pojistné zásoby měly rovnat nákladům na 

udržení zásoby. Toto bývá častým problémem, protože náklady z nedostatku bývají často 

špatně odhadnutelné. 

2.2.5.1 Optimální objednací množství 

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

s objednáním a skladováním. Menší objednací množství zvyšuje počet objednávek a tím 

objednací náklady, větší objednací množství zvyšuje náklady skladovací. Předpokládá se 

kontinuální výdej ze skladu, kdy průměrný stav na skladě je: 
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kde     … průměrný stav zásob na skladě, 

         … pojistná zásoba, 

          … objednané množství. [12] 

 

Náklady na skladování jsou jednak dány skladovacím systémem, ale i výší skladovaných 

zásob. Bez pojistné zásoby činí náklady na skladování: 

 

kde    … náklady na skladování bez pojistné zásoby 

          … objednané množství [v množstevních jednotkách], 

         … cena zboží [v peněžních jednotkách], 

         … sazba nákladů v % z hodnoty stavu zásob [v peněžních jednotkách]. [12] 

Náklady na objednání: 

 

kde    … náklady na objednání, 

           … náklady opatřovací na jednu objednávku [v peněžních jednotkách], 

          … roční spotřeba [v množstevních jednotkách], 

                             … objednané množství [v množstevních jednotkách]. [12] 

Cílem je minimalizace celkových nákladů: 
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Model pro optimální objednací množství má proti praxi řadu nedostatků: 

- nebere v úvahu rabaty, 

- neuvažuje nejmenší objednací množství a balicí jednotky, 

- neuvažuje nutnost objednávat více druhů najednou, jednou objednávkou, 

- pokud jde o skladovací náklady, neuvažuje alternativu, kde je sklad volný, či plný; 

v druhém případě je totiž třeba najmout další skladovací jednotky, 

- optimální objednací množství nemusí vyhovovat finančním podmínkám, 

- doba skladování nemusí být vhodná vzhledem ke ztrátám, 

- spotřeba může být nerytmická či sezonní, 

- příchod do skladu není v přesném okamžiku, ale zpravidla postupný. [12]  

2.2.6 Metody řízení zásob 

Konkrétní metody řízení je možné dělit dle několika hledisek. Obvykle závisí na vlastním 

přístupu autora. 

 

Rozdělení podle hledisek: 

 podle charakteru neřiditelných proměnných (potřeby či poptávky a pořizovacích lhůt 

zásob) dělíme modely řízení zásob na deterministické a stochastické.  

Deterministické modely mají známou poptávku a pořizovací lhůtu; Stochastické modely 

mají neurčitou poptávku a pořizovací lhůtu. 

 podle přístupu k modelování času rozlišujeme modely na statické a dynamické. 

Statické modely nejsou žádné výkyvy v poptávce během týdne, roku apod.; Dynamické 

modely berou v úvahu nerovnoměrnost poptávky v různých časových okamžicích, např. 

zohledňují sezónní výkyvy. 

 systémy řízení zásob lze rovněž rozdělit podle druhu poptávky na dvě skupiny:  

Nezávislá poptávka vzniká libovolně a nemá vztah k poptávce po jiných druzích výrobků.  
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Výši této poptávky nelze stanovit se 100% jistotou, proto se k jejímu zjištění používá 

predikce: 

- Statistická metoda stanovení velikosti dávky (výpočet pomocí Campova vzorce); 

- Metoda časově rozvrženého objednacího okamžiku (hodnotám jako je velikost dávky, 

pojistná zásoba se doplňuje ještě faktor času). 

Závislá poptávka – pro tento druh poptávky lze pro zjištění potřeby použít výpočty: 

- Metoda plánování potřeby dávek (nejprve je třeba sestavit výrobní program pro 

jednotlivé výrobky a za pomoci kusovníku se vypočte potřeba jednotlivých součástek; 

- Technika plánování potřeby materiálu MRP – výpočet vychází kromě údajů z 

kusovníku i z údajů o existujících a dosud nevyřízených objednávkách, aby byl 

konečný výrobek hotov v okamžiku, kdy ho požaduje zákazník. [14] 

2.2.7 Modely řízení zásob 

Cílem každého podniku je vynakládat co nejmenší náklady. Metod, jak řídit zásoby, je 

mnoho, podnik si vybere ten nejvhodnější a nejefektivnější. Dále jsou blíže uvedeny metody 

Just in Time, metoda MRP a metoda ABC. 

2.2.7.1 Just in Time 

Mezi moderní přístupy k řízení zásob patří metoda Just in Time. Cílem této metody jsou 

nulové zásoby a stoprocentní kvalita. Tohoto cíle se dosahuje dokonalou spoluprácí a 

koordinací všech činností. 

 

Metoda Just in Time (dále JIT) začala vznikat po 2. světové válce v Japonsku a vyvinula se 

ve firmě Toyota Motor Company. Až po 2. ropné krizi v roce 1976 se tato filozofie začala 

prudce šířit i v dalších japonských firmách. V USA se JIT začala s většími, či menšími 

úspěchy uplatňovat po roce 1980 a zanedlouho přijaly tuto filozofii i první evropské 

významné firmy. [7] 

Pojem Just in Time označuje filozofii, která má za cíl zlepšit konkurenceschopnost  

podniku. Tato filozofie ovšem přesahuje rámec podniku a při správné implementaci zahrnuje 

také podnikové okolí. JIT zároveň slouží jako základní stavební článek při přeměně podniku 

na strategický, tržně orientovaný logistický systém. [7] 
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JIT představuje filozofii eliminace ztrát v průběhu celého výrobního procesu, od nákupu 

materiálu a polotovarů, až po distribuci hotových výrobků. [7] 

Výroba, s využitím principů metody JIT, znamená vyrábět určité typy výrobků 

v požadovaném množství, v požadovaném čase, při součastném zajištění 100% kvality tak, 

aby bylo možné odstranit důvody, kvůli kterým musí být udržovány zásoby. 

Potřeby po určitém materiálu (dílu, komponentu) ve výrobě nebo po určitém hotovém 

výrobku (zboží) v distribučním článku jsou uspokojovány jeho dodáním „právě včas“, tj. 

přesně dohodnutých a dodržovaných termínech podle potřeby odebírajícího článku. Dodávají 

se malá množství, v co možná nejpozdějším okamžiku, přičemž dodávky jsou velmi časté. 

Díky tomu mohou na sebe články v logistickém řetězci navazovat jen s minimální pojistnou 

zásobou. Zásoby se zde udržují jen na dobu několika hodin či jen na desítky minut. 

Metoda JIT má mnoho výhod, ale i nevýhod. Hlavní body jsou zapsány v tabulce 2.1. 

  Výhody Nevýhody 

Snížení vázanosti kapitálu v zásobách. Při nedostatku zásob vysoké náklady na 

rychlé doobjednání. 

Rychlá reakce na požadavky zákazníků. Vysoké objednací náklady z důvodu 

frekvence objednání. 

Eliminace požadavků na skladování, 

pracovníku skladu, spotřeby energie. 

Výkyvy v dopravě v důsledku vzdálenosti. 

Zkrácení doby výrobního cyklu.  

 

Tab. 2.1 Výhody a nevýhody metody JIT. [6] 

2.2.7.2 Metoda MRP 

Je to systém plánování materiálových požadavků výroby (Materials Requirements 

Planning). Tento systém na základě plánu výroby a tudíž i potřeby komponentů a materiálu 

propočítává konkrétní požadavky pro jednotlivé linky a stroje a porovnává potřebu se zdroji. 

Pokud zdroje nepokrývají potřebu, signalizuje nutnost nákupu chybějících částí. 

Je třeba splnit jednu z podmínek. V případě přerušované nebo zakázkové výrobě, když 

potřeba materiálu závisí na výrobě jiného komponentu nebo hotového výrobku, nebo když 
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nákup, dodavatelé i výroba jsou schopni zpracovávat objednávky a požadavky v týdenních 

cyklech. Potom je možné použít metodu MRP. 

Principem MRP je, že pro každou plánovanou položku hledá rovnováhu mezi hrubou 

potřebou a jejím pokrytím, a to tak, aby se zásoby udržovaly na co nejnižší úrovni nebo 

dokonce na nule. [8] 

 

Metoda MRP má mnoho výhod, ale taky nevýhod, které jsou znázorněny v tabulce 2.2 

Výhody Nevýhody 

Zlepšení reakce na požadavky zákazníků. Častější objednání zásob, což vede k vyšším 

nákladům na objednání a na dopravu. 

Redukce zásob. Náklady na pořízení softwaru. 

Zvýšení kvality řídící práce. Možnost výpadku výroby při problémech s 

dodávkami 

Lepší využití pracovní síly.  

 

Tab. 2.2 Výhody a nevýhody metody MRP. [7] 

2.2.7.3 Metoda ABC 

Dalším moderním systémem řízení zásob je systém ABC. Vychází ze skutečnosti, že je 

velmi pracné a často i zbytečné věnovat všem druhům materiálů v zásobách stejnou pozornost 

a sledovat je stejně podrobně jednotnými postupy a metodami. [10] 

 

Aby se mohlo v podniku přistoupit k redukci zásob, musí být jako první krok provedena 

důkladná analýza. Nejdříve je důležité zjistit, kde zásoby vznikají a jaké jsou příčiny jejich 

vzniku a až následně dojde ke zvolení příslušných opatření pro jejich redukci. Jako základní 

metoda pro analýzu a redukci udržovaných zásob v podniku se velmi často používá ABC 

analýza. [7] 

Východiskem pro klasifikaci materiálů je princip, který je znám jako Paretova analýza. Na 

základě tohoto principu lze materiály rozdělit do tří skupin (A, B, C) s rozdílným dopadem na 

výrobu. [2] 
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Skupina A - je tvořena malým počtem položek s klíčovým podílem na celkovém objemu 

zásob. Představuje tzv. životně důležité položky, kterými je zapotřebí se zabývat detailně a 

individuálně. Skupina B – je tvořena podstatně větším počtem položek než skupiny A, avšak 

její podíl na celkovém objemu zásob je výrazně menší než u skupiny A. Skupiny C – zahrnuje 

velký počet položek s celkově nepatrným podílem na celkovém objemu zásob. [8] 

Typické kritérium pro seřazení položek do skupin: 

Skupina A …. 20 % položek s kumulativně 80% podílem na celkovém obratu 

Skupina B …. Dalších 30 % položek s kumulativně 15% podílem na celkovém obratu 

Skupina C …. Zbývající položky se zhruba 5 % podílem na celkovém obratu. [8] 

ABC analýza se uskutečňuje ve čtyřech fázích: 

- zjištění hodnoty roční spotřeby pro každou položku, 

- výpočet procentního podílu na celkové spotřebě, 

- zjištění procentního podílu na celkovém počtu položek, 

- definování mezitřídních intervalů. 

Grafickým vyjádřením výsledku ABC analýzy je Lorencova křivka, znázorněna na obr. č. 

2.5. 
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Obr. č. 2.5 : Výsledek ABC analýzy (vlastní zpracování podle Daňka). [2] 

Výsledkem této analýzy je tvorba potencionálního okruhu dodavatelů, kteří jsou schopni 

zajistit dodávky nakupovaných položek na základě požadovaných kritérií, tj. na základě 

kvality, schopnosti vlastního procesu výroby, dodacích lhůt, vyžadované technologie, 

požadovaných služeb atd. [12] 
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3 Rozbor zásob 

Cílem rozboru zásob je analýza spotřeby zásob za sledované období. V rozboru spotřeby 

zásob si všímáme celkové spotřeby za sledované období vyjádřené v Kč. Je zde popsán obrat 

zásob a doba obratu zásob, což je důležitou součástí při procesu řízení zásob. 

3.1 Rozbor zásob 

Při rozboru zásob je důležité se zaměřit na rozbor jejich výše – zda je dodržena jejich 

plánovaná, většinou optimální výše, zda byly objednávány a dodávány včas a zda velikosti 

objednávky byly optimální. Při globální rozboru lze vycházet z toho, že je žádoucí, aby při 

neměnící se struktuře produkce (při rostoucích nákladech) rostl její objem rychleji než zásoby, 

mělo by tedy platit. [11] 

3.1.1 Ukazatelé aktivity 

V praxi se sledují především ukazatelé aktivity - obrat zásob a doba obratu zásob. 

3.1.1.1 Obrat zásob 

Pro výpočet ukazatele doby obratu zásob se v čitateli zlomku používají tržby, i když 

metodicky správnější je použití celkových nákladů. Ukazatel udává počet obrátek příslušného 

aktiva za sledované období, kterým je nejčastěji jeden rok. Udává, kolikrát se zásoby ve 

sledovaném období přemění na jiné formy oběžných aktiv až po prodej výrobků a opětovný 

nákup zásob. Při výpočtu tohoto ukazatele se doporučuje používat místo statické veličiny 

stavu zásob v rozvaze průměrného stavu zásob za období. 

 

Používaný vzorec: 

 

kde   … obrat zásob za sledované období (rok), 

           … tržby za sledované období [v Kč], 

           … zásoby za sledované období [v Kč]. 

 

Ukazatel lze také počítat v detailnější podobě za jednotlivé druhy zásob, jako je materiál, 

nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží.  
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Průměrná výše zásob se vyjádří pomocí aritmetického průměru z počáteční a konečné 

zásoby. Počítá-li se průměrná roční zásoba a měsíční stavy jsou značně rozkolísané, použije 

se chronologický průměr měsíčních údajů. Pokud je výše zásob ustálená, použije se hodnota k 

poslednímu dni období. [11] 

3.1.1.2 Doba obratu zásob 

Ukazatel vyjadřuje, kolik dnů jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Je možné se 

setkat s variantou 360 dnů v čitateli zlomku, metodika se obvykle opírá o bankovní praxi v 

příslušných zemích. Je nutno dávat pozor při vyhodnocování na to, v jaké podobě je ukazatel 

počítán. Je žádoucí, aby obrat zásob, resp. počet obrátek za sledované období byl co nejvyšší 

a naopak doba obratu zásob co nejkratší. 

 

Pro výpočet se používá vzorec: 

 

kde    … doba obratu zásob ve dnech, 

             … obrat zásob za rok. 

 

Čím je ukazatel doby obratu nižší, tím méně kapitálu potřebujeme a tím se při ostatních 

nezměněných podmínkách dosáhne vyšší rentability kapitálu. Čím je ukazatel obratu vyšší, 

tím méně peněz potřebujeme a tím při ostatních nezměněných podmínkách dosáhneme vyšší 

rentability kapitálu. [11] 

 

Oba ukazatele jsou považovány za signály intenzity využití zásob. Je ale nutno si 

uvědomit, že rychlý obrat zásob nemusí znamenat pouze intenzivní využívání zásob, ale 1 9 

také jejich nízkou úroveň z hlediska zajištění plynulé výroby (materiál, nedokončená výroba) 

a uspokojování potřeb zákazníků (hotové výrobky), jinými slovy určitou podkapitalizaci 

podniku. [10] 

 

U významných položek výrobních zásob se věnuje pozornost rozboru jejich výše, počtu 

dodávek a jejich velikosti. Je třeba se zaměřit na dodržení jejich plánované hodnoty. 

Mimořádná pozornost se také musí věnovat pomalu se obracejícím zásobám, těm, které leží 

na skladě a těm, které jsou zastaralé. 
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Zásoby nedokončené výroby se nacházejí na výrobních linkách, pracovištích nebo mezi 

dílnami po takovou dobu, dokud nejsou hotové výrobky převzaty na sklad. Zásoby 

nedokončené výroby jsou nezbytné, protože zajišťují plynulý a rytmický chod výroby. Jejich 

existence váže velké finanční prostředky. Podnik se snaží minimalizovat je. 

 

Minimalizace zásob je úkolem operativního a finančního řízení. Operativní řízení stanoví 

výši nedokončené výroby v naturálních jednotkách, většinou ve formě velikosti výrobní 

dávky. Finanční řízení obvykle stanoví finanční normu zásob nedokončené výroby. 
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4 Vlastní zhodnocení 

Činnost podniku, řízení zásob, je nesmírně důležitou a pro výrobní podnik stěžejní 

činností. Zahrnuje evidenci, plánování, normování, kontrolu, analýzu a operativní regulaci 

zásob. V součastné době se k řízení zásob využívají především metody Just in Time, MRP a 

ABC. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody. Je na podniku, který způsob řízení 

zásob si vybere. 

 

Ve výrobních podnicích se řízením zásob snaží snížit náklady na zásobování. Řešením pro 

snížení nákladů je vhodné zvážit možnost zrušení zásob těch položek, které nejsou ve výrobě 

používány. Podle mého názoru, by se společnost mohla pokusit nepoužívané zásoby odprodat 

jinému výrobnímu podniku, který tyto součástky ve výrobě využívá, nebo položky prodat za 

cenu materiálu. Tímto řešením by podnik v první fázi tratil, protože nákupní cena těchto 

položek byla pro podnik nákladem, ale získal by finanční prostředky k nové investici a tak 

zvýšil zisk společnosti. Navíc by se podnik zbavil zbytečných nákladů, které jsou vyvolány 

skladováním těchto položek. 

Dalším návrhem na řešení ke snížení opatřovacích nákladů, je přehodnocení velikosti 

pojistných zásob u používaných položek. Jedná se hlavně o zásoby s nižším obratem, které 

mají mnohdy příliš vysokou pojistnou zásobu. Z toho důvodu je také celková zásoba vyšší, 

než je potřeba a tím jsou opět vyvolány zbytečně vysoké skladovací náklady. 

Ke snížení manipulačních nákladů by bylo vhodné organizovat sklad podle obratu 

jednotlivých položek. Sklad je vhodné rozvrhnout tak, aby nejpoužívanější položky umístit do 

snadno dostupných částí skladu a méně používané do zadních částí.  

Řízení zásob lze v podniku řídit pomocí stanovené minimální hranice zásob, která 

představuje jednoduché řešení pro podniky velké i menší. Podnik si definuje hranici zásob pro 

jednotlivé položky a tento limit by se měl vždy nacházet na skladě podniku. Výpočet hranice 

vychází z četnosti dodávek od dodavatele, spotřeby dílů a balícího množství za časové 

období. Tento systém řízení se dá jednoduše použít (možné řešení prostřednictvím aplikace 

Microsoft Office – Microsoft Excel). 
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Na základě těchto dat dostává dodavatel přesnou informaci, v jakém množství provést 

objednávku. Za nějaký čas, je dodavatel schopen vytvořit si představu o spotřebě zákazníka a 

předvídat, zda je nutné provést dodávku, nebo ne. Díky tomuto systému se pak stanoví i 

vlastní pojistná zásoba. 

Systém řízení pomocí stanovené minimální hranice má výhodu v jednoduchosti a nízkých 

nákladech na zavedení systému. Avšak nemusí být vždy úspěšný. Při nedostatečném 

softwarovém vybavení je metoda pracná a hlavně neprovázaná s ostatními programy firmy, 

tím může k problému s vyhodnocením dodávky. 

V odborné literatuře je možné nalézt několik metod a modelů řízení zásob. Ne všechny a 

ne vždy lze použít jednotlivé metody a bezproblémově je aplikovat v praxi. Řízení zásob je 

ovlivňováno mnoho faktory, proto je nutné dbát vhodného výběru metody podle možností 

podniku, nikdy opačně. Často je vhodnější použít řešení kombinace vybraných metod, nebo 

vhodně upravit potřebám podniku. 

Způsob řízení zásob nevhodně zvolený může vést k ohrožení zabezpečení výroby. Tím 

ovlivnit kvalitu i kvantitu dodaného materiálu, časovost a neoptimální vázanost finančních 

prostředků zásob. 

Cílem metody Just in Time jsou nulové zásoby a stoprocentní kvalita. Při zavedení této 

metody v podniku dochází k dokonalé spolupráci a koordinaci mezi dodavatelem a 

odběratelem a to tak, že zásoby se stávají zbytečnými. Dodavatel dodává přesně podle 

operativního plánu. U velkých odběratelů je vhodné, aby se dodavatel přizpůsobil lokalitě 

svého podniku, tím dojde ke snížení přepravních nákladů a eliminaci možnosti, že vzniknou 

poruchy při vzdálené přepravě. Avšak metodu Just in Time si mohou zvolit pouze monopolní 

odběratelé, zejména automobilového průmyslu. Malý a střední podnik nemá dostatečné 

kompetence. Metodu může použít, ale za velmi vysoké dodací ceny. 

Systém Just in Time souvisí s řízením procesů, činností a aktivit z hlediska délky trvání. 

K dlouhodobému a trvalému snížení nákladů navrhuji zkrátit dobu jednotlivých procesů a to 

omezením neproduktivních činností. 

ABC analýzu lze charakterizovat jako systém diferencovaného řízení zásob. Je velmi 

pracné a často neúčelné věnovat všem položkám daného druhu zásob stejnou pozornost, 

sledovat a řídit je s jednotnými postupy a metodami. Proto bych doporučila aplikovat ABC 
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analýzu, která umožňuje zásoby rozlišit a k vymezeným skupinám přistupovat odlišným 

způsobem. Skupinové rozdělení umožní zaměřit se na řízení těch položek, které jsou pro 

společnost nejdůležitější a neztrácet příliš mnoho energie na položky ostatní. 

ABC analýza však může být mít různý cíl u jednotlivých druhů položek – u zásob je jiný 

cíl pro vstupní položky, pro nedokončenou výrobu a jiný pro zásoby hotových výrobků. 

Cílem aplikace ABC vstupních zásob je optimalizace řízení a plánování položek z hlediska 

plynulosti výroby. Proto bych navrhla zajistit dostatečné množství vstupů pro řešení 

aktuálních požadavků na výrobu, snížit rizika nedostatku a zamezit zbytečnému hromadění 

nevyužitelných zásob. V oblasti zásob nedokončené výroby cílem ABC analýzy je optimální 

využití výrobní kapacity. Výrobní kapacitu bych využila pokrytím volných časů ve výrobě. 

Dalším řešením by mohlo být snižování rizika nedostatku položek pro potřeby zpracování 

plynoucího z nadměrné délky průběžné výrobní lhůty položek. U hotových výrobků je náplní 

ABC analýzy sledovat daný segment trhu.  

Dalším kritériem pro úspěšné řízení zásob je plánování materiálových požadavků, což je 

důležité u typů výrob, kde je materiál významnou nákladovou položkou nebo u výrob s těžko 

odhadnutelnou poptávkou. V těchto případech navrhuji udržet zásoby na rozumné výši a 

nevázat v nich více provozního kapitálu, než je nezbytně nutné. K tomuto postupu je vhodné 

zvolit metodu MRP. Hlavním cílem MRP je optimalizace výroby, avšak v případě MRP jsou 

optimalizovány i skladové zásoby na úkor okamžité dosažitelnosti materiálu, což bych 

vyřešila objednáním pouze toho, na co existuje požadavek. MRP se využívá zejména u výrob 

na zakázku, a to u diskrétní kusové a malosériové výrobě s malou setrvačností odbytu. 

Automaticky se předpokládá, že když bude materiál zajištěn, okamžitě se může začít 

probíhat výrobní proces, tak aby mohli být uspokojeny termínové požadavky zákazníků. 

Podnik má možnost si zvolit jakou taktiku a metodu zvolí k výrobě a zároveň uspokojení 

potřeb svých zákazníků. Ve vlastním zhodnocení práce je uvedeno několik možností, jak 

snížit náklady podniku a optimalizovat stav zásob na skladě. 
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5 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá řízením zásob. Zásoby mají svojí povahou a funkcí významný 

podíl na hospodaření podniku. Bez zásob prakticky nelze podnikat. Vzhledem k vázanosti 

finančních prostředků v zásobách je nutné jim věnovat vysokou pozornost. Snahou 

managementu podniku je udržovat zásoby na takové úrovni, aby podnik zatěžovaly finančně 

co nejméně a aby nebyl ohrožen zdravý chod podniku.  

Cílem práce je definování a zhodnocení součastných metod a nástrojů pro řízení. Definice 

metod jsou uvedeny v teoretické části práce a hodnocení s návrhy v části vlastního 

zhodnocení. Také jako posouzení možností zpřesnění současných metod a nástrojů řízení 

zásob z pohledu optimalizace skladových zásob je druhým cílem této práce. 

Teoretická část práce je zaměřena na informativní popis významu zásob, jak lze zásoby 

členit a jak je řídit. Vysvětluje optimalizační metody a běžně používané vzorce. S touto 

tématikou jsou spojeny i náklady na skladování zásob a na řízení optimální hladiny zásob. V 

další teoretické části jsou uvedeny moderní teoretické modely používané v řízení zásob. 

V bakalářské práci jsou nejprve stručně definovány základní pojmy, a to podnik, zásoba, 

náklady, nákup, logistický systém a logistický řetězec. Následně je popsáno samotné řízení 

zásob, počínaje nutnými teoretickými východisky. Tato rozsáhlá kapitola zahrnuje mimo jiné 

členění a klasifikaci zásob, cíl řízení zásob, poté se orientuje na optimalizaci zásob, s ní 

spojenými náklady na zásoby. Značná pozornost je věnována přístupům k řízení zásob, kdy 

jsou popsány nejvýznamnější metody, Just in Time, metoda MRP a metoda ABC. Další 

kapitola je zaměřena na rozbor zásob a obrat zásob, které jdou důležité pro řízení zásob 

v podniku. 

Poslední částí je vlastní zhodnocení celé práce, řízení zásob. Zde je navrhnuto několik 

možných řešení ke snížení nákladů spojených se zásobami. Rovněž je zde navrženo zpřesnění 

metod řízení zásob z pohledu optimalizace. 
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Seznam použitých zkratek 

EOQ – ekonomické objednací množství 

JIT -Just in Time 

MRP – Materials Requirements Planning 


