
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstrakt: 

Zásoby jsou v současném sloţitém trţním prostředí zásadním faktorem, který ovlivňuje 

konkurenceschopnost kaţdé firmy. Vysoká hladina zásob způsobuje alokaci finančních 

prostředků v zásobách, ale současně optimalizuje adekvátní operativnost dodávek 

zákazníkům. Při hledání optimální výše pojistných hladin zásob, bude tedy nutné vţdy 

najít určitý kompromis a rovnováhu. V případě výrobních firem patří zásoby mezi 

finančně nejobjemnější kategorie. Také proto jsou rozhodnutí týkající se systému řízení 

zásob často strategického charakteru. Cílem této diplomové práce je posoudit současný 

systém řízení pojistných zásob ve společnosti GIFF, a.s. Na základě provedené analýzy 

pak definovat moţné změny a potenciální zlepšení, u kterých bude odhadnutý jejich 

ekonomický dopad. 

 

Klíčová slova: zásoby, náklady, sklad, doprava, reţijní náklady 

 

Abstract: 

Inventories represent a crucial factor affecting the competitiveness of each company in 

the current difficult market environment. High level of inventory leads to allocation of 

funds in stocks, but, at the same time, it also optimizes adequate flexibility of supplies 

to customers. When searching for an optimal safety stock level, it will be necessary to 

find a compromise and balance in all the cases. In case of manufacturing companies, 

inventory is among the most financially voluminous categories. This is one of the 

reasons why the decisions related to the inventory management system are often of 

strategic nature. The aim of this diploma thesis is to assess the current system of safety 

stock management in GIFF, a.s. company and, on the basis of the performed analysis, to 

define the possible changes and potential improvements, including their estimated 

economic impacts. 
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1. ÚVOD 

Světová ekonomická krize ve svých důsledcích ukazuje, ţe tradiční organizační 

struktury, o které se opíraly dříve úspěšné organizace, dnes ztrácejí svou efektivitu.  

Současné trţní prostředí je místem střetu silných konkurenčních sil a nelítostného boje. 

V současných podmínkách uţ k úspěchu nestačí pouze šířka nabízeného zboţí a sluţeb, 

vysoká kvalita a přijatelná cena výrobků. Výrobní podniky jsou neustále nuceny 

zvyšovat pruţnost svých výrobních kapacit, ale také úroveň dodavatelských sluţeb. 

Výrobci jsou neustále nuceni zkracovat své dodací lhůty, sniţovat nálady spojené 

s drţením zásob, distribucí, ale také sniţovat náklady na dopravu materiálů a surovin.     

V oblasti plánování výroby a materiálových zdrojů se často dostávají výrobní podniky 

do obtíţně řešitelných situací. Na jedné straně přicházejí do podniku těţko 

odhadnutelné impulsy v podobě trţních pobídek, na druhé straně se snaţí kaţdý výrobní 

subjekt, co moţná nejrealističtěji naplánovat všechny výrobní procesy. Do střetu se tedy 

dostávají dva systémy, které jsou diametrálně odlišné. 

Zásadní problém pak často vzniká v oblasti řízení zásob. Výroba se snaţí v maximální 

míře uspokojit silně stochastickou poptávku, ale zdroje, které pouţívá, se snaţí řídit 

deterministickými metodami. Při řízení zásob hraje jednu z klíčových rolí variabilita 

jejich spotřeby. Pokud bude většina výrobních zakázek plánovaná na základě 

objednávky nebo pokud lze s velkou pravděpodobností odhadnout očekávanou 

spotřebu, lze na řízení zásob aplikovat řadu exaktních logistických nástrojů. S rostoucí 

mírou variability ve spotřebě, kombinovanou s dlouhými dodacími časy však 

vypovídací schopnost těchto metod výrazně klesá. Při analýze a řízení zásob jsou  

důleţité také faktory týkající se celkového objemu zásob, potenciálních nákladů z jejich 

nedostatku, sezónního charakteru surovin a dalších atributů, jenţ je třeba při 

optimalizaci hladin zásob zohlednit. Pro řízení zásob pak lze pouţít široké spektrum 

relevantních logistických metod, které budou vţdy závislé na kvalitě vstupních 

informací. Obecně lze říci, ţe zásoby jako celek budou vţdy pro podnik znamenat určité 

mnoţství komplikací spojených s jejich skladováním, udrţování, sledováním kvality, 

ale především s vázaností kapitálu v zásobách. Zásoby, ale také podniku umoţňují 

udrţovat plynulost výrobních operací a tím i pruţně reagovat na poptávky trhu. Vţdy 

bude nutné najít onu křehkou rovnováhu, která zajistí firmě konkurenceschopnost. 

Cílem této diplomové práce je posoudit současný systém řízení pojistných zásob ve 
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společnosti GIFF, a.s. Na základě provedené analýzy pak definovat moţné změny a 

potenciální zlepšení, u kterých bude odhadnut jejich ekonomický dopad. 

 

2. LOGISTIKA 

Jeden z prvních výkladů slova logistika se týkal oblasti vojenství. Byzantský císař 

Leontos VI. (886-911) charakterizoval logistiku takto: Předmětem logistiky je muţstvo 

zaplatit, příslušně vyzbrojit a vybavit ochranou i municí, včas a důsledně se postarat o 

jeho potřeby a kaţdou akci v polním taţení příslušně připravit, tzn. vypočítat prostor a 

čas, správně ohodnotit terén z hlediska pohybu vojsk i v případě nutnosti jejich 

rozdělení. V této větě je specifikována náplň logistiky, která musí zvládnout pohyby 

lidí, pohyby materiálu a to tak, aby se příslušný objekt nacházel na potřebném místě 

v potřebném čase [21]. 

V současné době chápeme logistiku jako nástroj pro budování konkurenční výhody 

firmy. Logistika jako rychle se rozvíjející vědní disciplína v sobě etablovala celou řadu 

postupů a metod. Spolu s jejím rozvoje se také rozšiřovaly oblasti působnosti tohoto 

dnes jiţ interdisciplinární vědního oboru. Pro orientaci je moţno uvést několik 

základních definic logistiky, se kterými se můţeme ve světové literatuře setkat:      

 

Host, B. I. (University of Mannheim):  

Logistika představuje ekonomický postoj, manaţerskou a tvůrčí koncepci, která v 

podmínkách integrovaného řetězce vytváření přidané hodnoty, v kombinaci se  

slučitelnou organizační realizací, vede k přesné alokaci odpovědnosti za všechny  

pohyby a zásoby pouţitých materiálů. 

 

Ihde, G.B. (Mannheim Universität): 

Logistika je systém tvorby, řízení, regulace a vlastního průběhu materiálového toku, 

energií, informací a přemísťování osob. 

 

Ruper, P. (Verlag Indrustrielle Organizacion): 

Logistika je plánování potřeby, času a prostoru, jakoţ i řízení a provádění plánovaných 

materiálových toků při hledání nákladového optima. 
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Pernica, P.:  

Logistika je disciplína, která se zabývá celkovou optimalizací, koordinací a 

synchronizací všech činností, jejichţ řetězce jsou nezbytné k pruţnému a hospodárnému 

dosaţení daného konečného efektu. 

 

Stern J.:  

Logistiku lze definovat jako ekonomickou disciplínu zabývající se systémem řešení, 

koordinace a synchronizace řetězců hmotných a nehmotných operací, které vznikají 

jako důsledek dělby práce ve spojení s výrobou a s oběhem určité produkce. Je 

zaměřena na uspokojování potřeb zákazníka jako na konečný efekt, kterého se snaţíme 

dosáhnout s co největší pruţností při optimálních nákladech. 

 

Leščišin, M.:  

Chápe logistiku jako vyšší manaţerskou sloţku, ve které se integrují komerční 

předvýrobní, výrobní, distribuční i obchodní činnosti, která vyţaduje pro svůj rozvoj 

řadu předpokladů (informačních, personálních, organizačních, ekonomických a dalších 

předpokladů na podnikové úrovni). 

 

Schulte, Ch.: 

Logistiku povaţuje za integrované plánování, formování, provádění a kontrolování 

hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř 

podniku a od podniku k odběrateli.  

 

Největší vývoj logistiky v novodobé historii lze pozorovat od konce 2. světové války. 

Velký hlad po výrobcích znamenal tlak na výrobní organizace, které se poprvé snaţily 

vyuţívat základní principy operačního plánování, lineárního programování a dalších 

metod, jenţ zpřesňovaly do té doby pouţívané logistické technologie. Nejprve byla 

pozornost zaměřena především na efektivitu dopravy výrobků směrem k zákazníkům. 

Procesům týkajícím se optimalizace dopravy surovin, sledování hladin zásob nebyla 

nejprve věnována ţádná pozornost. Výrazný konkurenční tlak spojený s přísným 

sledováním nákladů (total – cost), ale také neustálé rozšiřování trhu v mezinárodním 

měřítku přinesly integrovaný pohled na logistické systémy. Tyto koncepty vychází 

z filozofie konkurenční výhody logistiky zaloţené na odpovídající úrovni informačních 

toků. Hlavní princip je zaloţen na totálním uspokojení potřeba zákazníka při současné 
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ekonomické koncepci nízkých nákladů. Tento směr znamenal mimo jiné výrazné 

urychlení globalizačních trendů ve všech oblastech. Sniţování cen výrobků, zvyšování 

kvality při současném výrazném zkrácení dodacích termínů, bylo moţné pouze při 

vyuţití moderních logistických technologií a principů ve všech oblastech firmy. 

V dnešním pohledu zasahuje logistika a její procesy do všech činností moderní firmy a 

vytváří komplexně propojené odběratelsko - dodavatelské řetězce. 

 

3. ZÁSOBY VE VÝROBNÍM PODNIKU 

Zásoby chápeme jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních i distribučních 

organizacích. Zásobami rozumíme tu část uţitných hodnot, které byly vyrobeny, ale 

ještě nebyly spotřebovány [3]. Drţení zásob znamená pro výrobní podnik přínosy ale 

také negativa. Hlavní výhody zásob lze klasifikovat do těchto bodů: 

  

- Zásoby přispívají k řešení časové a kapacitní disharmonie ve výrobní firmě. 

- Zásoby podporují produkci širšího sortimentu výrobků.  

- Zásoby přispívají k tomu, aby výrobní proces bylo moţné realizovat v optimálním 

rozsahu (vhodné výrobní dávky). 

- Zásoby přispívají k minimalizaci dopadů nepředvídatelných výkyvů a poruch. 

- Zásoby minimalizují dopady v neočekávaných dodavatelských výpadcích.   

 

Negativní dopad zásob je moţné vidět především v tom, ţe váţí kapitál, spotřebovávají 

další práci a prostředky a nesou s sebou riziko znehodnocení nepouţitelnosti či 

neprodejnosti. Zostřující se konkurence na trzích spolu s vysokou úrokovou mírou pro 

krátkodobé úvěry můţe vést k tomu, ţe kapitál investovaný do zásob chybí pro 

financování technického a technologického rozvoje, ohroţuje likviditu (platební 

schopnost) podniku a sniţuje jeho důvěryhodnost při jednání o úvěrech. 

 

Zásoby jsou bezesporu faktorem, jenţ zásadním způsobem ovlivňuje 

konkurenceschopnost kaţdé firmy. Vysoká hladina zásob způsobuje alokaci finančních 

prostředků v zásobách, ale současně optimalizuje adekvátní operativnost dodávek. Oba 

tyto vlivy jsou ovšem antagonistické a bude vţdy důleţité nalézt určitý kompromis. 

V případě výrobních firem patří zásoby mezi finančně nejobjemnější kategorie. Také 

proto jsou rozhodnutí týkající se systému řízení zásob často strategického charakteru. 
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Japonské systémy řízení materiálových toků povaţují zásoby za silně negativní faktor. 

Japonci povaţují uţ myšlenku, ţe zásoby jsou potřebné, za mylnou a škodlivou  a proto 

stále bojují proti jejich vytváření. Zásoby jsou povaţovány za příčinu zakrývání řady 

provozních problémů. Tam, kde nejsou zásoby, není třeba řídit jejich výši a pohyb. Šetří 

se skladovací plochy, zkracují se časy čekání a tím i průběţné doby ve výrobě, odpadá 

riziko nepouţitelnosti či neprodejnosti zásob. Mále zásoby také neumoţňují najednou 

výrazně zvyšovat neúměrně výrobní takt, protoţe nedovolují zvyšovat pracovní tempo. 

Nedochází tedy k vlnovému efektu, kdy se zpoţdění a ztráty snaţí podnik dohnat 

v extrémně krátkém čase. V tomto pojetí se pak přirozeně výrazně sniţuje celková 

kvalita výroby. Nízké výrobní zásoby tedy podporují vhodnou úroveň rychlosti výroby.  

Zásoby nejen váţí značný kapitál, ale také sniţují zisk podniku. Protoţe jsou jakoţto 

část oběţných prostředků většinou financovány cizím kapitálem, náklady na úroky  

ovlivňují hospodaření podniku stejně jako náklady na skladování a ostatní výdaje na 

zásoby. Rentabilita je tak zásobami zatěţována dvojím způsobem. Dosud je velmi 

rozšířen názor, ţe zásoby zabezpečují plynulou a hospodárnou výrobu, konstantní 

úroveň vytíţení a vysokou úroveň sluţeb zákazníkům. Jen váhavě se prosazuje 

poznatek, ţe zásoby zakrývají nesladěné kapacity a procesy náchylné k poruchám a ţe 

váţí likvidní prostředky [15]. 

 

4. CHARAKTERISTIKA CÍLŮ ŘÍZENÍ ZÁSOB  

Řízení zásob představuje efektivní zacházení a efektivní hospodaření se zásobami, 

vyuţívání všech rezerv, které v této oblasti existují a respektování všech činitelů, které 

mají vliv na účinnost řízení zásob [7]. 

Pokud podnik dlouhodobě udrţuje zásoby, pro něţ nenachází uplatnění, bude toto 

znamenat zbytečné vynakládání prostředků. Současně pak neexistence zásob 

v okamţiku, kdy je potřebné realizovat zakázku od odběratele, můţe vést ke sniţování 

prodejních objemů a dlouhodobě pak ke ztrátám zákazníka. Dále pak mohou vznikat i 

další sekundární náklady spojené s manipulací, dopravou, údrţbou a dalším 

přepracováním.  

Hlavním cílem řízení zásob je takové nastavení jejich pojistných hladin, které zabezpečí 

nepřerušovanou a pravidelnou dodávku kvalitních výrobků odběratelům, za 

předpokladu nízkých nákladů s nimi spojených. Hlavním smyslem operativního řízení 

je objednání správného mnoţství surovin, ve správném čase a za odpovídající cenu.  
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Řízení zásob se snaţí také vhodným způsobem optimalizovat jejich strukturu zásob a 

zajišťovat jejich uchování a efektivní vyuţití současných rezerv. Kvalitní systém řízení 

zásob můţe podstatným způsobem ovlivňovat hospodářský výsledek firmy a tím také 

její postavení na trhu. 

Řízení zásob reprezentuje soubor činností, jenţ spočívají v predikci, rozborech, 

plánování, operativních aktivitách a kontrolních činnostech v rámci jednotlivých skupin 

zásob i celého systému řízení skladových poloţek. Optimální hladina zásob pak 

napomáhá naplňování podnikových cílů s vynaloţením minimálních nákladů a 

optimální vázaností finančních prostředků v zásobách [17]. 

 

5. METODY KLASIFIKACE ZÁSOB 

Zásoby můţeme posuzovat z hlediska řady kritérií. Nejběţnější postupy jsou zaloţeny 

na hodnocení jejich struktury z hlediska objemu a variability. Tyto metody bývají 

povaţovány pro jakoukoliv logistickou analýzu za elementární. Další moţnosti analýzy 

zásob se týkají jejich potenciální dostupnosti, důsledků plynoucích z jejich nedostatků, 

sezónnosti, nároků na údrţbu a skladování a dalších faktorů. 

 

5.1 PARETOVA ANALÝZA 

Analýza ABC je zaloţena na myšlence, ţe někteří zákazníci a produkty přinášejí 

podniku vyšší uţitek neţ jiní, respektive produkty. Uţitek se zde hodnotí ve smyslu 

rentability, prodejního obratu, podílu na trhu a dalších ukazatelů, které povaţuje 

podnikový management za směrodatné. Pokud bychom pouţili jako příklad rentabilitu, 

pak nejvíce rentabilní zákazníci a produkty by měli v tomto smyslu dostávat nejvíce 

pozornosti a tím i nejvyšší úroveň zákaznického servisu. Na oblast rentability je poté 

nutno pohlíţet jako na podíl výnosu daného produktu k fixním nákladům a zisku [18]. 

Italský sociolog a ekonom Vilfredo Federiko Pareto (1848-1923) se zabýval ve své 

známé studii rozdělením majetku v Miláně. V rámci této studie mimo jiné zjistil, ţe 

20% občanů vlastní 80% veškerého majetku (dnes je toto číslo celosvětově přibliţně 

6% / 94%).  Předpoklad, ţe významné atributy jako bohatství nebo důleţitost jsou 

soustředěny do relativně malého počtu (lidí, faktorů), se odtud nazývá Paretův princip. 

Stejný princip lze aplikovat také v rámci řízení zásob, kdy můţeme identifikovat malé 

skupiny poloţek zásob, které tvoří z celkového objemu většinu. Pokud bychom pak 
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definovali tři základní skupiny (ABC), budou zásoby podle svého objemu (významu) do 

nich klasifikovány.  

ABC analýzu můţeme tedy chápat jako diferencovaný přístup k řízení zásob. Je nutné si 

uvědomit, ţe výrobní podniky často pracují se stovkami různých poloţek zásob. 

V tomto systému je dosti pracné věnovat stejnou pozornost všem poloţkám a  nebo 

vyuţívat pro jejich řízení jednotné metody. Vzhledem k těmto důvodům se vyuţívá 

ABC analýza, která umoţňuje rozdělit zásoby do několika skupin a poté k  nim 

přistupovat individuálním přístupem. Obecně lze jednotlivé skupiny vzhledem k objemu 

jednotlivých zásob definovat tímto způsobem: 

A – cca 20 % poloţek podílejících se 80 % na celkové spotřebě 

B – cca 10 % poloţek, které se podílejí na celkové spotřebě 15 % 

C – cca 70 % poloţek, ale jejich hodnota celkové spotřeby bude 5 %. 

Je však nutné poznamenat, ţe v reálné praxi nikdy nebude u zásob tato struktura přesně 

dodrţena. Paretův princip je důleţitý především z hlediska své myšlenky, ţe je nutné 

poloţky rozdělit podle jejich významu a poté k nim při jejich řízení adekvátně 

přistupovat. Postup při vypracování ABC analýzy lze shrnout do několika bodů: 

 

1.  Přesné zjištění hodnoty roční spotřeby pro všechny poloţky zásob. 

2.  Stanovení celkové roční hodnoty zásob pro všechny poloţky. 

3.  Stanovení procentuálního podílu.  

4.  Seřazení poloţek podle sestupného pořadí od obsahově nejvýznamnějších po méně  

     významné. 

5.  Určení kumulativních součtů. 

6.  Klasifikace poloţek do skupin A,B,C nebo dalších – skupina A by měla obsahovat   

     poloţky podílející se na celkové spotřebě přibliţně 80%, skupina B - 15% a C – 5%.  

     Poloţky v jednotlivých skupinách by měly být současně objemově podobné. Není  

     vhodné, aby v rámci jedné skupiny byly poloţky, které se liší objemově o více jak  

     10%. 

7.  Sestavení grafické vizualizace vypočtených hodnot. 

 

5.2 ANALÝZA VARIABLITY 

Analýza variability se také často nazývá analýzou XYZ. Zásadní rozdíl oproti analýze 

ABC spočívá v tom, ţe analýza variability hodnotí pravidelnost spotřeby. Jiný přístup 

řízení zásob bude volen pro materiály, jejichţ spotřeba je pravidelná a odlišný pro 
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zásoby, které jsou vyuţívány sporadicky. Zásoby jsou klasifikovány zpravidla do tří 

základních kategorií. Skupina X obsahuje poloţky s vysoce pravidelnou spotřebou, 

které nemají výrazné výkyvy ve spotřebě. Do skupiny Y jsou zařazovány zásoby, které 

v průběhu roku vykazují odchylky ve spotřebě nebo určité trendy. Skupina Z obsahuje 

poloţky, jejichţ spotřeba je maximálně nepravidelná a moţnosti předpovědi  jejich 

spotřeby jsou omezené. Poloţky jsou do skupin X,Y,Z zařazovány dle hodnoty 

variačního koeficientu: 

X – Variační koeficient – do 50 % 

Y – Variační koeficient 50 – 90 % 

Z – Variační koeficient vyšší neţ 90 % 

 

Variační koeficient definuje míru výkyvů statistického souboru dat. Vypočítá se jako 

podíl směrodatné odchylky a prostého aritmetického průměru, tento podíl se poté násobí 

konstantou sto (vzorec č.1). 

100
x

S
V x

x           [1] 

Postup při analýze variability poloţek zásob na skladě lze opět shrnout do několika 

bodů:  

1. Určení hodnot spotřeby sledovaných zásob za dané období. 

2. Výpočet průměrných hodnot u kaţdé poloţky. 

2. Stanovení směrodatné odchylky. 

3. Výpočet variačního koeficientu. 

4. Klasifikace poloţek do jednotlivých kategorií variability (XYZ). 

 

V logistické praxi často dochází k tomu, ţe se obě zmíněné metody pro klasifikaci 

zásob pouţívají současně. Zásoby jsou poté klasifikovány do skupin AX, AY, BX a 

dalších. Tato klasifikace dává poté přehled jak o objemové struktuře jednotlivých 

poloţek, tak o pravidelnosti jejich spotřeby.   

 

5.3 ANALÝZA HML  

Analýza HML vychází z podobných principů jako analýza ABC, hodnotí však pouze 

jednotkovou cenu zásob. V celkovém mnoţství čítající stovky kusů můţe být některá 

poloţka zásob klasifikována do skupiny A, přestoţe její jednotková cena je nízká. I 
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tento faktor je třeba zohlednit při řízení zásob. Zásoby jsou v rámci této analýzy 

klasifikovány do tří skupin [20]: 

 

H (high) skupina - zásoby s vysokou cenou 

M (medium) skupina - zásoby se střední cenou 

L (low) skupina - zásoby s nízkou cenou 

 

Klasifikaci provádíme na základě jednotkové ceny sledovaných poloţek. Vedení firmy 

zpravidla stanoví na základě celkové analýzy cen všech zásob intervaly pro jednotlivé 

skupiny. Často pak můţou být ve skupině H zásoby, jejichţ cena přesahuje sto tisíc 

korun, M zásoby v řádech desítek tisíc korun a L zásoby, jejichţ jednotková cena je 

v tisících korun. Přesné hranice intervalů přirozeně závisí na druhu zásob a charakteru 

zásob. 

 

5.4 METODA SOS  

Metoda SOS hodnotí u zásob jejich dostupnost během celého roku a poté je klasifikuje 

do dvou skupin: sezónní a nesezónní. Řada surovin můţe mít během roku odlišnou 

dostupnost. Je nutno poznamenat, ţe se zpravidla můţe jednat o zdroje pro 

potravinářský průmysl. Analýza SOS umoţňuje rozdělit sledované zásoby na: S 

kategorie – která obsahuje sezónní materiály, OS kategorie – která obsahuje nesezónní 

materiály.  

Sezónní charakter zásob pak můţe znamenat, ţe jednotlivé poloţky budou k dispozici 

pouze v jednom měsíci v roce. Pokud by se společnost rozhodla sezónní zboţí pořídit, 

pak nákupní oddělení musí mít v předstihu zadán poţadavek na nákup. Velkým 

problémem u těchto surovin a zboţí můţe být otázka exspirace a vhodného skladování. 

Často můţe docházet k tomu, ţe spotřeba zboţí bude probíhat kontinuálně celý rok, ale 

nákup bude moţný pouze v určitém období roku.  

Nesezónní charakter zásob znamená, ţe tyto suroviny jsou k dispozici v průběhu celého 

roku. Tyto skupiny zásob jsou alokovány na trzích i během sezóny, a proto mohou být 

často výrazně levnější. Firma tak má moţnost vyuţít úspor z objemu nákupu. Toto 

zboţí v průběhu roku neprodělává významné cenové změny. Mezi jednoznačně 

nesezónní zásoby můţeme zařadit plasty, ţelezné a neţelezné kovy, ale také rudy pro 

metalurgický průmysl.  
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6. EXAKTNÍ LOGISTICKÉ METODY PRO ŘÍZENÍ ZÁSOB 

Metody pro řízení zásob mohou být v obecné rovině zaloţeny na principech statistické 

analýzy nebo simulace. Statistické metody vycházejí z rozboru dřívější spotřeby a 

výrobních poţadavků, na základě kterých se snaţí odhadnout optimální hladinu zásob. 

Pokud vývoj budoucí spotřeby konverguje s minulým obdobím, je vysoká vypovídací 

schopnost takto stanovených závěrů. Simulační metody se zpravidla vyuţívají 

v situacích, kdy není k dispozici dostatek relevantních informací, nebo se dají očekávat 

značně odlišné budoucí scénáře vývoje. Vytvořený simulační model poté umoţňuje 

vyhodnotit důsledky všech závaţných situací.   

 

6.1 METODA STÁLÉ VELIKOSTI OBJEDNÁVKY 

Metoda je zaloţena na objednávání stále stejného mnoţství surovin. V průběhu 

objednacího období jsou v rozdílných intervalech vystavovány objednávky o stejné 

výši. Jakmile je toto mnoţství určeno, objednává se v kaţdém objednacím cyklu. 

Rozdílný průběh poptávky po daném výrobku většinou způsobí, ţe se doba mezi 

jednotlivými objednávkami liší. V rámci této metody pracujeme také s tzv. signální 

zásobou. Pokud hodnota zásob poklesne na její hodnotu nebo pod ní, je nutné vystavit 

další objednávku. Metoda stalé velikosti objednávky je nejčastěji aplikována pro 

skupiny zásob AX tedy pro zásoby, které tvoří velký objem z celkové hodnoty skladu a 

zároveň pro poloţky, u kterých je vysoká pravidelnost ve spotřebě.    

Metoda stálé velikosti objednávky tedy pracuje s následujícími normami řízení zásob: 

 stálou velikostí objednávky neboli stálým objednacím mnoţstvím (Q)  

 signální zásobou (B). 

 

Hodnota signální zásoby je přirozeně přímo úměrná cyklu realizace objednávky, který 

je zpravidla označován jako R, ale také očekávanému vývoji poptávky v tomto období. 

Obě tyto proměnné budou vzhledem k variabilitě trţního prostředí značně nestabilní.  

Signální zásobu můţeme analogicky přiblíţit na příkladu mnoţství benzínu, při kterém 

řidič automobilu provede jeho doplnění. V procesu rozhodování tedy vţdy hraje roli 

vzdálenost od čerpacího zařízení, ale také spotřeba paliva na kilometr jízdy. Řízení 

zásob zaloţeném na metodě stálé velikosti objednávky je ilustrováno na Obr. 1. 
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Obr. 1 Metoda stálé velikosti objednávky [1] 

 

Vţdy je přirozeně klíčové, aby zásoba byla doplněna neţ dojde k jejímu úplnému 

vyčerpaní, které by mohlo znamenat ohroţení kontinuity výrobního procesu.  

 

6.2 METODA STÁLÉHO CYKLU OBJEDNÁVÁNÍ 

Na rozdíl od metody stálé velikosti objednávky, kde se doba mezi jednotlivými 

objednávkami liší, je metoda stálého cyklu objednávání zaloţena na vystavování 

objednávek v pravidelných okamţicích [9]. Důleţité však je, ţe velikost objednávky je 

vţdy odlišná a to podle aktuálního mnoţství zásob na skladě. Velikost objednávky je 

pak stanovována jako rozdíl mezi předem určenou maximální úrovní zásob a faktickým 

stavem zásoby na skladě ve chvíli, kdy je objednávka vystavována. Vývoj poptávky pak 

tedy determinuje objednací mnoţství v kaţdém cyklu. Metoda stálého cyklu 

objednávání vyuţívá tyto atributy pro efektivní řízení zásob: 

 stálý cyklus objednávání (C)  

 maximální úroveň skladových zásob (S) 

 

Metoda stálého cyklu objednávání je pak zpravidla vyuţívána pro poloţky, které mají 

charakter BX. Řízení zásob prostřednictvím metody stálého cyklu objednávání je 

ilustrováno na Obr. 2.  

 

 

R R 

Q 
Q 

B 

Zásoba 
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Obr. 2 Metoda stálého cyklu objednávání [1] 

 

Obecně lze říci, ţe obě zmíněné metody pro řízení zásob se dají úspěšně aplikovat na 

poloţky, které mají nízkou nebo střední variabilitu spotřeby. Při vysoké míře variability 

jsou vypočtené hodnoty zpravidla jen orientační. Tento aspekt je typický pro řadu 

exaktních logistických metod určených pro řízení zásob.   

 

6.3 PRINCIP STANOVENÍ POJISTNÉ HLADINY ZÁSOB 

Pro určení výše objednacího mnoţství je moţné vyuţít základní model ekonomického 

objednacího mnoţství. Tento model pak vychází ze dvou základních předpokladů: 

• nepřetrţitá, konstantní a známá výše poptávky (tj. spotřeby dané zásoby), 

• konstantní a známý cyklus realizace objednávky. 

 

Uvedené zjednodušující předpoklady zaručují, ţe firma po prodeji poslední jednotky 

zásoby z dané velikosti ekonomického objednacího mnoţství obdrţí následující  

objednanou dodávku, aniţ by nesla ztráty a rizika spojená s nedostatkem zásoby. V 

praxi však k takové situaci dochází pouze ve výjimečných případech. Tempo spotřeby 

mnoha poloţek zásob ovlivňují ekonomické, politické, právní, kulturní  či sociální 

podmínky, jakoţ i aktivity konkurence nebo změny ve spotřebitelských návycích. 

Stejně tak působí řada vlivů na délku cyklu realizace objednávky. 

Mění se doba přípravy a doručení objednávky, kolísá přepravní čas, dodavatel není 

schopen pruţně reagovat na změny v poptávce [10].  

R R 

Q 

Q 

S 

Zásoba 

Čas 

C C C 
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Velký výkyv nebo vyšší a nepředpokládaná spotřeba materiálu bude znamenat vznik 

nedostatku suroviny. Stejný problém můţe nastat při prodlouţení cyklu realizace 

objednávky.     

Tyto skutečnosti mohou pro firmu znamenat ohroţení plynulosti výroby, nesplnění 

dodacího termínu, nebo dokonce ztrátu zákazníka.   

 Jednou z cest, která umoţňuje předejít vzniku uvedených problémů, je udrţování  

dodatečné, tj. pojistné zásoby. V takovém případě je nutné zváţit náklady na udrţování 

pojistné zásoby a rizika a ztráty spojené s vyčerpáním zásob. Konkrétní výši pojistné 

zásoby lze stanovit buď prostřednictvím simulačních, nebo statistických metod. 

Udrţování pojistné zásoby v takové výši, která by zamezila vzniku nedostatku zásoby 

ve všech případech, by bylo pro firmu zbytečně nákladné. Dopady nedostatku, který se 

vyskytne jednou za rok, mohou být mnohem menší neţ náklady na celoroční udrţování 

dodatečné zásoby. Z tohoto důvodu je v praxi obvyklé, ţe se firma rozhodne udrţovat 

pojistnou zásobu, která ji ochrání ne ve všech případech, ale například v 90 % všech 

případů. Procento případů, kdy nedojde ke vzniku nedostatku zásoby, se nazývá úroveň  

obsluhy. Jinými slovy půjde o pravděpodobnost toho, ţe velikost poptávky v průběhu 

cyklu realizace objednávky nebude vyšší neţ disponibilní zásoba. Čím větší  je úroveň 

obsluhy, tím vyšší je poţadovaná pojistná zásoba a s ní spojené náklady na udrţování 

zásob, ale tím menší je moţnost vzniku nedostatku zásoby a jeho dopadů. Stoprocentní 

úroveň obsluhy pak znamená, ţe je pravděpodobnost vzniku nedostatku zásoby nulová 

a veškerá poptávka bude uspokojena [1].  

Statistické přístupy ke stanovení úrovně pojistné zásoby mohou být značně odlišné. 

Nejednoduší variantou je stanovení násobku směrodatné odchylky spotřeby. Tento 

princip je rychlý a uplatnitelný prakticky pro všechny oblasti, kde jsou tvořeny zásoby. 

Přístup ke stanovení pojistné zásoby touto cestou je však značně zjednodušený.    

Relevantnější přístup vychází z hodnocení pravděpodobnostního rozdělení poptávky a 

cyklu realizace objednávky. V rámci tohoto konceptu se předpokládá, ţe kolísání obou 

veličin je moţné popsat normálním rozdělením. S jeho pomocí lze často popsat prodej 

hotových výrobků výrobních podniků nebo běţného zboţí v obchodních firmách. 

V tomto případě je poté moţné pro výpočet pojistné zásoby pouţít základní statistické 

charakteristiky, kterými jsou aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Vztah pro 

výpočet nutné výše pojistné zásoby má poté podobu vzorce č. 2. 
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Jednotlivé proměnné ve vzorci č. 1 mají poté následující charakteristiku:  

 

K - koeficient zajištění, 

R - průměrná délka cyklu realizace objednávky, 

σD - směrodatná odchylka denního prodeje, 

D - průměrný denní prodej, 

 σR - směrodatná odchylka cyklu realizace objednávky. 

 

Tento model pojistné zásoby vychází z předpokladu, ţe budoucí údaje o spotřebě a 

cyklu realizace objednávky budou podobné charakteru jako analyzovaná data. Pokud by 

budoucí spotřeba materiálu měla výrazně odlišný charakter, bude také vypovídací 

schopnost této metody omezená.  

Obr. 3 ukazuje teoretický princip objednávání a spotřeby vycházející z metodiky 

ekonomického objednacího mnoţství. V případě neočekávané vyšší spotřeby nebo 

prodlouţení cyklu realizace objednávky, můţe dojít k nedostatku zásob. Tato situace je 

schématicky označena červeným rozhraním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Vznik nedostatku bez aplikace pojistné hladiny zásob [1] 

 

Aby bylo moţné těmto negativním stavům zabránit je nutné vyuţít principu pojistných 

zásob, které brání potenciálním škodám. Teoretické schéma konceptu pojistné zásoby je 

zobrazeno na Obr. 4. Zelenou hranici představuje vhodně nastavená hladina pojistné 

zásoby (PZ).  
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Obr. 4 Princip vyuţití systému pojistné zásoby [1] 

 

Klíčové však je správné nastavení této ochranné hranice zásob. Vysoké hladiny 

pojistných zásob znamenají zvýšené náklady plynoucí z udrţovacích nákladů (náklady 

z vázanosti kapitálu v zásobách, náklady na udrţování skladu, náklady na pojištění 

zásob, náklady z moţné ztráty hodnoty zásob). Nízká hladina pojistných zásob můţe 

naopak znamenat při velkém výkyvu ve spotřebě nedostatek zásob a zastavení 

výrobního procesu.   

 

7. KOMPLEXNÍ POSTUPY ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ 

V tradiční velkosériové výrobě vytváří faktor prostoru, času a zásob nepřekonatelnou 

překáţku pro místní komunikaci mezi pracovišti. Vzhledem k tomu, ţe se ve své 

podstatě jedná o výrobu na sklad, dochází často k problémům se synchronizací 

výrobních stupňů.   

Kaţdý článek logistického řetězce potom začne pracovat, aţ kdyţ dostane od 

předcházejícího příslušné materiálové zdroje.  

V okamţiku kdy jde dané pracoviště se svou operací hotovo, posílá vyrobený polotovar 

na další úsek. Toto pracoviště by mělo polotovar přijmout a zpracovat bez ohledu, zda 

je to v danou chvíli kapacitně moţné. 

Při návrhu logistického výrobního řetězce je vţdy obtíţné zajistit rovnoměrné kapacitní 

vyváţení všech článků. V reálné výrobě dochází vţdy k různým změnám, odchylkám a 

nestandardním jevům oproti teoretickým předpokladům. Často poté dochází 

k nahromadění jednotlivých polotovarů v kapacitně méně výkonných uzlech celého 

+ 
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systému. Tyto pracoviště jsou poté kontinuálně přetíţeny, coţ v souvislosti se 

stresovými faktory působícími na zaměstnance, znamená vznik velkého mnoţství chyb.      

Cílem logistického řízení je tedy protlačit potřebný materiál celým výrobním řetězcem, 

v co moţná nejkratším čase s minimálním mnoţstvím nejakostní produkce. Tento 

princip se často nazývá push metodou (push – tlačit).    

Pokud je stimulem k výrobě na sklad určitý konkrétní plán a výrobní proces se jím řídí,  

pak při výrobě na zakázku je impuls pro pohyb materiálu signálem od zákazníka ve 

formě objednávky.   

V okamţiku kdy je poslední článek logistického řetězu poţádán o dodání zboţí, obrátí 

se na předcházející článek se ţádostí o dodání potřebných vstupů. Tato část logistického 

řetězce (výrobní místo, pracoviště, útvar) se opět obrací na místo, které předchází jeho 

operaci. Tento princip se označuje jako tzv. pull metoda (pull – táhnout). Jedná se o 

přesně opačnou koncepci vůči metodě push, která celý systém řetězce obrací. Tento 

princip je uplatňován nejen při výrobě osobních automobilů, ale také výpočetní 

techniky, ale i dalšího zboţí, které je konfigurováno dle nároků konkrétního zákazníka.  

 

7.1 SYSTÉMY MRP 

Systémy MRP (Material Requirements Planning) se vyuţívají pro plánování 

materiálových toků, ale také pro optimalizaci plánování výrobních zdrojů. Historicky 

byl nejprve vytvořen systém MRP I, z něj se pak vyvinul systém MRP II. Pokročilejší 

systém MRP II umoţňuje zohledňovat také finanční, marketingové a nákupní 

specifikace. Další výraznou výhodou je moţnost zohlednění disponibilních kapacit a 

jejich aktuální vyuţití, stejně jako základní moţnost přeplánování. 

Systém MRP I se nejvíce rozšířil v sedmdesátých letech minulého století. 

Z manaţerského hlediska můţeme jednotlivé části MRP systémů rozdělit do tří částí:  

1. Počítačový informační systém. 

2. Výrobní informační systém (zásoby, výrobní plánování). 

3. Procedura MRP. 

 

Obecný princip MRP systémů je zaloţena na třech základních otázkách: jaký materiál 

potřebuju, kolik ho potřebuju a kdy ho potřebuju. Nalezené odpovědi poté slouţí jako 

podklad procedury MRP pro vytvoření plánu objednávání a výroby.   

Realizace MRP procedury je zaloţena na vyuţití výpočetní techniky. Jiţ při několika 

desítkách součástí, ze kterých se výrobek skládá, je nutné pro vytvoření plánu pouţití 
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výpočetní techniky. Systémy MRP I se obvykle vyuţívají v případech, kdy je splněna 

některá z následujících podmínek [8]: 

 V případě, ţe je pouţití materiálů v průběhu běţného výrobního cyklu 

diskontinuální nebo velmi variabilní. Jedná se především o výrobu, která 

nemá spojitý charakter. Zpravidla je toto typické pro zakázkovou výrobu, 

s malým mnoţstvím vyrobených produktů. 

 V případě, ţe je potřeba materiálu přímo závislá na jiné poloţce zásob. 

Výroba daného polotovaru potřebuje mít připravené díly, ze kterých se 

daných kus skládá. MRP systém lze povaţovat za sloţku výrobního 

plánovacího procesu, kde poptávka po všech cílech (materiálech) je 

závislá na poptávce (výrobním plánu) po mateřském/konečném 

produktu. 

 V případě, ţe oddělení nákupu, dodavatelské subjekty, ale také všechny 

výrobní části firmy jsou reálně schopné zadávat objednávky 

v dohodnutém termínu (zpravidla týden). 

 

Systémy MRP mohou v případě efektivního fungování přinášet podniku řadu 

dlouhodobých výhod. Mezi nejdůleţitější můţeme zařadit: 

- Kladný vliv na finanční výsledky podniku (návratnost investic, zisk, niţší 

zásoby). 

- Stabilizace výrobního výkonu firmy. 

- Efektivnější řízení výrobních procesů. 

- Snadnější přehled o ztrátových časech. 

- Niţší náklady spojené se zásobami. 

- Objednávání materiálů je rozloţeno do delšího časového úseku. 

- Rychlejší schopnost reakce na zákaznické poţadavky. 

- Lepší monitorování kvality výroby.  

- Sniţování výrobních nákladů. 

- Niţší rozpracovanost výroby. 

- Přesná evidence stavu zakázky. 

 

Mezi nejzásadnější nevýhody můţeme zařadit zvýšené objednací náklady. Zásoby 

materiálů se často udrţují na minimální úrovni a jsou nakupovány v menších 

mnoţstvích podle aktuálního objednacího plánu. Vzhledem k tomu dochází často ke 
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zvyšování nákladů na přepravu a zvýšení nákladů na jednotku zásob. V případě malých 

objednávek se minimalizuje moţnost vyuţití mnoţstevních slev.  

Firmy by tedy měly komparovat očekávané úspory sníţených nákladů na zásoby a vyšší 

pořizovací náklady, jenţ jsou dány charakterem malých ale četnějších objednávek. 

Často můţe u tohoto sytému také hrozit riziko zpomalení nebo výpadku výroby. Jestliţe 

se vyskytnou neočekávané problémy s dodávkami materiálů, můţe v důsledku nízkých 

hladin zásob hrozit zastavení výrobního procesu. Toto riziko je moţné omezit existencí 

pojistných hladin zásob, které poskytují výrobě jistou ochranu před vyčerpáním 

důleţitých materiálů. Pokud se pojistné zásoby ve firmě neudrţují, musí společnost 

počítat s rizikem vzniku nedostatku zásob.  

 

7.2 PRINCIP SYSTÉMU JIT 

Koncepce JIT (Just in time) vychází z filosofie nepřetrţitého zlepšování. Jejím cílem je 

především výroba přesně podle poţadavků zákazníka, neustálé zlepšování kvality, 

kontinuální materiálový tok a především vyloučení všeho zbytečného ve výrobním 

procesu. Redukce všeho nepotřebného se nevztahuje pouze na zásoby, ale také na stroje, 

prostory, procesy, lidi, pohyby, manipulace a další potenciální ztrátové oblasti.    

Má-li být tato filosofie úspěšná, musí mít výroba vyrovnaný materiálový tok materiálu a 

krátké seřizovací časy. Čím blíţe jsme k nepřetrţitému toku (krátký cyklus, 

velkosériová výroba nebo hromadná výroba), tím pravděpodobnější je pouţití taţného 

systému.  

Hlavním cílem filosofie JIT je kontinuální zlepšování konkurenceschopnosti podniku. 

Ve zcela ryzí podobě překračuje tato filosofie hranice podniku a vytváří rozsáhlé a 

provázané odběratelsko – dodavatelské řetězce. Just in time zároveň slouţí jako 

základní stavební kámen při přeměně podniku na strategický, trţně orientovaný 

logistický systém. JIT reprezentuje snahu o eliminaci ztrát v průběhu celého výrobního 

procesu od okamţiku přijetí zakázky aţ po distribuci hotových výrobků. Výroba 

s vyuţitím koncepce JIT zajišťuje také výrobu určitých typů výrobků v poţadovaném 

mnoţství, v poţadovaném čase, při zajištění stoprocentní kvality tak, aby bylo moţno 

odstranit důvody, pro které musí být udrţovány zásoby [11]. 

Systém JIT je z hlediska komplexnosti velmi přínosný, neboť propojuje nákup, výrobu a 

logistiku. Elementární snahou systému JIT je odstraňování zásob, zvyšování kvality, 

zvyšování efektivnosti výroby a v konečném důsledku pak poskytování optimální 
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úrovně zákaznických sluţeb. V obecné rovině můţeme tuto koncepci také chápat jako 

podnikatelskou filosofii, nebo přístup k uspokojování potřeb zákazníků.  

Za základní princip je moţno povaţovat, ţe materiálové prvky ve všech jejich podobách 

(výrobní materiál, komponenty i výrobky) se dopravují, vyrábějí, připravují a montují 

aţ v tom časovém okamţiku, kdy je výkonná jednotka (interní i externí) následujícího 

stupně poţaduje [16]. Zavádění filosofie JIT znamená v kaţdé organizaci totální změnu 

uspořádání materiálových a informačních toků. Důleţité je také zvyšování 

transparentnosti a disciplíny nejen u dodavatelů, dopravců, ale také u spotřebitelů.  

Zavádění koncepce JIT je podmíněno zásadní změnou pruţnosti nejen uvnitř firmy, ale 

také u spolupracujících odběratelsko – dodavatelských partnerů. JIT si klade řadu cílů, 

mezi nejdůleţitější poté patří:  

- minimalizace nepotřebných zásob 

- udrţování pouze nezbytných krizových zásob, které vykryjí drobné výkyvy 

- redukce zásob v meziskladech a dílenských mezioperačních zásobnících  

- zpracování v malých dávkách rychleji odhalí neshodné produkty 

- zjednodušování jednotlivých operací 

- krácení průběţných dob jednotlivých procesů 

- sniţování celkové průběţné doby zakázky 

- zlepšování kvality výrobků 

- neustálé zlepšování všech procesů 

- efektivnější vyuţití výrobních prostor 

- dlouhodobé smlouvy s dodavateli 

- pravidelné a spolehlivé dodávky 

- dlouhodobé smluvní ceny 

- zpravidla skokové zlepšení technologické úrovně firmy 

- zlepšování flexibility firmy a dodavatelské schopnosti 

 

Základním prvkem JIT je odstraňování komplexnosti produktů a výrobních procesů. Pro 

určení vhodnosti komponent pro JIT se nejčastěji vyuţívá kombinovaná analýza ABC-

XYZ. Výrobní koncept JIT současně klade obrovské nároky na vnitropodnikové 

vzdělávání. Zkušenosti získané ve výrobě je moţno postupně přenášet i do dalších 

oblastí podnikových činností jako je vývoj, řízení podniku, dodavatelé, obchod. 
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Je nutno říct, ţe primární uplatnění této filosofie je moţné spatřovat především v oblasti 

hromadné výroby. Hlavní rysy však lze snadno přenášet i do jednodušších výrobních 

podmínek s vysokou variabilitou výroby.  

Kaţdé zlepšení a odstranění současných zdrojů plýtvání můţe přinášet podnikům do 

budoucna výraznou výhodu. V případě, ţe se firmě podaří redukovat seřizovací časy 

strojů, umoţní toto zlepšení zadávat zakázky i do výroby v menších dávkách a tím 

dosáhnout redukci průběţných časů dodání.   

V obecné rovině lze spatřovat čtyři základní kategorie přínosů zavádění koncepce JIT 

do výrobní firmy: zrychlení obrátkovosti zásob, kvalitnější sluţby zákazníkům, redukce 

skladového prostoru, zrychlení doby odezvy. Zavedení systému JIT můţe dále vést i ke 

sníţení distribučních nákladů, niţším nákladům na přepravu, zvýšení kvality výrobků a 

sníţení počtu dopravců a dodavatelů.  

Zavádění systémů JIT však často odhalí řadu problémů v různých oblastech firmy. 

Vzhledem k minimální hladině zásob téměř neexistuje vyrovnávací zásoba. Pokud tedy 

dojde k výpadku plánované dodávky, můţe to ohrozit plynulost výrobního procesu. 

Často se při zavádění tohoto systému mohou odhalit systémové chyby ve spolupráci 

s dodavateli. Dalším problémem můţe být vysoká nekvalita výroby. V případě 

tradičního dávkového systému výroby má dělník na daném pracovišti neustále dostatek 

polotovarů pro výrobu. Jestliţe ovšem dojde k dramatickému sníţení zásob, bude to 

znamenat, ţe kaţdý dodaný nekvalitní výrobek na pracoviště můţe jeho činnost ohrozit. 

Další značnou nevýhodou je velikost investic. Pokud firma přechází na systém JIT 

z tradiční dávkové výroby, znamená to zásadní změny, které vyţadují nákladné 

investice a velké mnoţství času. Jak uţ bylo zmíněno, filosofie JIT vyţaduje tento reţim 

i od partnerských firem. Velké nároky jsou také kladeny na změnu myšlení pracovníků. 

Je třeba, aby si lidé ve výrobním procesu uvědomili, ţe chyba na jednom pracovišti 

můţe ohrozit plynulost celého procesu.  
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8. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 
 

8.1 STRUČNÁ HISTORIE 

 

Společnost GIFF, a.s. patří mezi úspěšné tuzemské slévárny specializující se na šedou a 

tvárnou litinu. Výroba ve společnosti GIFF, a.s. navazuje na dlouholetou tradici 

ţelezáren ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jejich zaloţení je datováno do roku 1618. V době 

zaloţení převaţovala výroba surového ţeleza, ale během let se výroba zdokonalila a 

rozšířila. Stoupající poptávka po ţelezných konstrukcích dala v roce 1832 vzniknout 

Vítkovickým ţelezárnám - pobočnému závodu ve správě frýdlantských ţelezáren. 

Významným milníkem v historii firmy bylo postavení dvou kupolových pecí v roce 

1852, které změnily orientaci na hromadnou výrobu litinového zboţí, především 

litinových kamen, kterými se Frýdlant nad Ostravicí prosadil po celé Evropě. V roce 

1900 došlo k úplnému odstavení druhé vysoké pece a tedy k ukončení metalurgické 

prvovýroby ve Frýdlantu nad Ostravicí. Stále se zvyšující poptávka po litinových 

výrobcích však vyvolala potřebu instalace moderních formovacích strojů. V roce 1913 

byla zaloţena Frýdlantská akciová společnost pro výrobu ţelezného zboţí – FERRUM, 

která si pronajala Frýdlantské ţelezárny na dobu 50 let. V pozdějším období se 

společnost stala součástí koncernu Ostroj Opava. K názvu FERRUM se podnik znovu 

vrátil v roce 1990 po svém odloučení od státního podniku OSTROJ Opava.  

 

 

Obr. 5 Příklad odlitku šachtového poklopu 

 

8.2 SOUČASNOST FIRMY 

Od 1.9.2001 nese společnost název GIFF a.s.. V současné době produkuje společnost 

okolo 1000 tun odlitků. Odlitky jsou v občasné době vyráběny v různých hmotnostních 

kategoriích. Převáţně se jedná o odlitky v rozmezí 5 – 120 Kg v různých rozměrech 

(maximálně 800 mm).  
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Výroba forem je v současné době realizována na moderní formovací lince HSP – 3D s 

formovacími rámy o rozměrech 950 x 950 x 200 mm pracujícími na principu profuku 

stlačeným vzduchem s následným dolisováním a nově postavenou bezrámovou 

formovací linkou FBO 4.  

Jedná se tedy o bezrámovou formu výroby forem o rozměrech 700 x 600 x 180 mm. 

Formování je realizováno prostřednictvím syntetických bentonitových směsí. K 

vybavení slévárny patří vlastní pískové hospodářství, jádrovna, dvě elektrické indukční 

středofrekvenční pece INDUCTOTHERM ELPHIAC o kapacitě 5 tun, dvě elektrické 

indukční středofrekvenční pece EGES o kapacitě 6 tun, finální úprava odlitků (tryskání, 

broušení, barvení, balení), moderní centrum pro kompletní opracování odlitků včetně 

měření a expedice. Slévárna disponuje také vlastní technologickou přípravou, kdy je 

moţné zpracovat technologický postup podle doloţeného technického schématu,  ale 

také na základě hotového odlitku, za vyuţití nejmodernějších metod.  

Velkou výhodou výrobního závodu je vlastní modelárna, kde jsou připravovány 

všechny druhy modelů z širokého spektra materiálů (kovové, dřevěné, pryskyřicové). 

Modely jsou vyráběny pro interní potřebu firmy, ale také externí zákazníky.  Společnost 

je certifikována podle ISO 9001:2008 a prochází pravidelnými audity všech procesů.  

Strojírenská výroba byla dříve oborem, do kterého směřovala většina produkce 

slévárny. Velký pokles produkce strojírenských firem způsobený světovou krizí však 

znamenal změnu v tomto zaměření. V poslední době se však opět výrazně oţivuje 

produkce výrobků do této oblasti (Obr. 6).  

 

Obr. 6 Příklad odlitku pro SIGMA PUMPY Hranice s.r.o. 

Velké procento produkce je v současné době zaměřeno na oblast elektrotechnického 

průmyslu. Jde převáţně o odlitky pro společnost SIEMENS Elektromotory s.r.o., u 

kterých je kladen velký důraz na kvalitu povrchů, dokonalou povrchovou ochranu , ale 

také jakost litiny (Obr. 7). 
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Obr. 7 Příklad odlitku pro společnost SIEMENS Elektromotory s.r.o 

 

Další významnou oblastí zájmu společnosti GIFF, a.s. je produkce výrobků 

z tzv. stavební litiny. Společnost jako jediná v tuzemsku nabízí ucelený systém 

kanálové litiny (Obr. 5) dle normy ČSN EN 124. Jedná se především o šachtové 

poklopy pro vstupní šachty, vtokové mříţe pro uliční a dvorní vpusti, ale také kanálové 

koše. Kromě standardizovaných výrobků z této oblasti je společnost schopna vyrobit 

také atypické výrobky ze stavební litiny.  

Pro výrobu jader je slévárna vybavena technologií COLD-BOX. Jádrová směs se 

připravuje na kontinuálním mísiči vybaveném technologií RESOL s vytvrzováním 

pomocí CO2. Společnost je vybavena automatickým jádrovým strojem BICOR-ROTO 4 

s objemem vstřelování jádrové směsi do 16-ti litrů. Tento stroj můţe současně vyrábět 

jádra ve 4 různých jadernících. Nově byl také strojní park rozšířen o stroj Röper 

s objemem vstřelování jádrové směsi do 40-ti litrů. Toto zařízení umoţňuje výrobu 

velkých obvodových jader přírubových štítů elektromotorů a jader jim podobných. 

Firma je schopna dle poţadavků zákazníka dodávat odlitky pouze obroušené nebo 

barvené v syntetické barvě nebo asfaltovém laku. Další moţností je úprava povrchu 

komaxitováním v různých barevných odstínech nebo ţárovým zinkováním.  

Tavení probíhá v elektrických středofrekvenčních indukčních pecích o kapacitě 2 x 5 

tun a 2 x 6 tun. Pece jsou vybaveny účinným systémem zachycování tuhých emisí firmy 

BMD GARANT. V současné době odlévá společnost šedou litinu v následujících 

jakostech: ČSN 42 24 15, 42 24 20 a 42 24 25 (GG-15 aţ GG-25), dále pak tvárnou 

litinu GGG 50. Kvalita odlévané litiny je kontinuálně vyhodnocována prostřednictvím 

termické analýzy. Společnost také provádí metalografické zkoušky a také zkoušky pro 

jištění mechanických hodnot.  
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9. CHARAKTERISTIKA HODNOCENÍ 
 

Slévárenská výroba vyţaduje pro svůj efektivní chod široké spektrum zdrojů. Současně 

také klade velké nároky na rozsah drţených skladových zásob. Mezi nejpodstatnější 

kategorie zásob v oblasti slévárenství můţeme řadit: suroviny, náhradní díly, technický 

a reţijní materiál a také nedokončenou výrobu. Problém komplexního hodnocení zásob 

ve slévárně je také dán rozdílností a charakterem jednotlivých na sebe navazujících 

operací. Nejedná se zde jen o samotné slévárenské operace, ale také o činnosti, které 

souvisejí s výrobou modelu, úpravou odlitku a jeho následným zpravidla strojním 

opracováním. Všechny tyto navazující činnosti jsou typově, prostorově, technologicky a 

především surovinově zcela odlišné. Struktura zásob v oblasti strojní výroby má 

naprosto odlišný charakter od slévárenských výrobních operací. Odlišná struktura pak 

přirozeně vyţaduje jiný princip řízení zásob. Vzhledem k těmto skutečnostem by bylo 

velmi sloţité vyhodnocovat zásoby v rámci všech těchto odlišných výrobních procesů, 

byť se jedná o operace, které probíhají v rámci jedné firmy a navazují na sebe.    

Sledovaná společnost GIFF, a.s. se orientuje především na zakázkovou výrobu. 

Slévárna se specializuje na výrobu odlitků středních hmotností, kdy produkce má 

charakter kusové, malosériové a v menší míře také velkosériové výroby. V rámci 

jednoho měsíce proto dochází často ke kombinaci všech těchto variant. Široké spektrum 

vyráběných produktů znamená také velmi pestré portfolio zásob. V případě zakázkové 

kusové výroby se můţe navíc jednat o značně specifické druhy zásob, které v případě, 

ţe nebudou zcela spotřebovány, budou velmi obtíţně vyuţívány pro jinou zakázku. 

V rámci sledované firmy je evidováno přes tři tisíce skladových poloţek, které jsou 

spotřebovávány velmi individuálně. Jejich spotřeba je často rozprostřena na více 

paralelně běţících výrobních operací, coţ znesnadňuje princip hodnocení, který je navíc 

omezen nepřesnostmi v evidenci spotřeby. 

V rámci provedeného hodnocení zásob bylo analyzováno dvacet pět klíčových poloţek, 

které jsou z hlediska řízení zásob ve firmě zásadní. Součástí dohody o realizaci 

magisterské práce ve firmě GIFF, a.s. byla také doloţka týkající se utajení 

zpracovávaných údajů. Vzhledem k těmto skutečnostem nebudou v práci uvedeny u 

jednotlivých druhů zásob konkrétní názvy, ale zástupné označení. Údaje o mnoţství a 

spotřebě jednotlivých skladových poloţek byly také upraveny prostřednictvím předem 

definovaného koeficientu.  
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10. ANALÝZA ZÁSOB 

Pro analýzu zásob byly u sledovaných poloţek vyuţity údaje o jejich mnoţství a 

spotřebě za loňský rok. Pro optimalizaci stavu zásob u sledovaných poloţek bylo 

vyuţito těchto metod: analýza ABC, analýza variability, matice hodnocení stupně 

závaţnosti – doby dodání, analýza HLM, analýza SOS a princip stanovení pojistné 

zásoby. U řady poloţek byl ve sledované firmě princip řízení zásob doposud realizován 

spíše na základě osobních zkušeností a intuitivním způsobem.    

 

10.1 PARETOVA ANALÝZA STAVU ZÁSOB 

Prvním krokem bylo provést základní klasifikaci zásob pomocí Paretovy analýzy, která 

bývá také v logistice často označována jako analýza ABC. Tato metoda umoţňuje 

rozdělit zásoby do skupin podle jejich parciálního podílu na celkové objemu. Princip 

metody spočívá ve výpočtu procentuálních podílů jednotlivých poloţek z celkové 

hodnoty skladu. Poté jsou poloţky seřazeny od největší po nejmenší. Pro všechny 

poloţky byly určeny hodnoty absolutních a relativních kumulativních četností. Poté 

byly poloţky rozděleny do skupin A, B, C. V případě námi analyzovaných poloţek 

zásob bylo moţné vyuţít klasifikaci do tří skupin. V průmyslové praxi však často 

dochází k tomu, ţe vzhledem k malým rozdílům mezi jednotlivými skladovými 

poloţkami je nutné vyuţít klasifikaci do četnějšího počtu skupin. 

Pro rozdělení skladových poloţek do skupin A, B, C byly pro potřeby této práce pouţity 

tyto základní pravidla:  

- Ve skupině A mají být poloţky, které tvoří velký obsah z celkového objemu. Zároveň 

však je nutné, aby těchto poloţek bylo co moţná nejméně.   

- Poloţky v jednotlivých skupinách musí být objemově srovnatelné. Je nepřípustné, aby 

v jednotlivých skupinách byly poloţky, které mají řádově odlišné procentuální obsahy. 

  

V rámci Tab. 1 je provedeno vyčíslení spotřeby jednotlivých skladových poloţek včetně 

určení jejich procentuálního obsahu. Celková hodnota skladových zásob byla u 

sledovaných poloţek 9.258.000 Kč. V rámci definovaných skladových poloţek jsou 

zásoby, které se podílejí na celkové spotřebě více neţ deseti procenty, ale také drobné 

poloţky, které z celkového objemu tvoří jen desetiny procenta. Na základě těchto 

určených procentuálních podílů, bylo poté sestaveno pořadí jednotlivých poloţek (Tab. 

2). Klíčová skupina A je tvořena čtyřmi poloţkami, které v celkovém součtu tvoří 
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53,11 %. Poloţky jsou řazeny v následujícím pořadí: č.5 – 14,96 %, č.12 – 14,93 %, č.1 

– 12,15 % a č.19 – 11,07 %. Celkem je hodnota těchto zásob 4 197 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Roční spotřeba jednotlivých poloţek zásob 

 

Položka Hodnota (Kč) 
Podíl z celkového 

objemu zásob (%) 

1. 1 225 000  12,2 

2. 670 000  7,2 

3. 22 000  0,2 

4. 22 000  0,2 

5. 1 385 000  15 

6. 10 000  0,1 

7. 420 000  4,5 

8. 14 000  0,2 

9. 630 000  6,8 

10. 98 000  1,1 

11. 62 000  0,7 

12. 1 382 000  14,9 

13. 22 000  0,2 

14. 510 000  5,5 

15. 11 000  0,1 

16. 590 000  6,4 

17. 11 000  0,1 

18. 23 000  0,2 

19. 1 025 000  11,1 

20. 69 000  0,7 

21. 470 000  5,1 

22. 71 000  0,8 

23. 575 000  6,2 

24. 31 000  0,3 

25. 10 000  0,1 

∑ 9 258 000  100 
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Jelikoţ je celá tato klíčová skupina z hlediska řízení zásob tvořena 4 poloţkami, jedná 

se o 16 % z celkového počtu skladových poloţek. Celková struktura skupiny A tedy 

koresponduje s Paterovým pravidlem 20 – 80 (v našem případě 16 -53).  

 

č.p. Spotřeba % Kum. abs. č. Kum. rel. č. Skupina % skupiny 

5. 1 385 000 14,96 1 386 000 14,96  

A 

 

16 - 53,11 12. 1 382 000 14,93 2 767 000 29,89 

1. 1 125 000 12,15 3 892 000 42,04 

19. 1 025 000 11,07 4 917 000 53,11 

2. 670 000 7,24 5 587 000 60,35  

 

 

B 

 

 

 

28 - 41,75 

9. 630 000 6,80 6 217 000 67,15 

16. 590 000 6,37 6 807 000 73,53 

23. 575 000 6,21 7 382 000 79,74 

14. 510 000 5,51 7 892 000 85,25 

21. 470 000 5,08 8 362 000 90,32 

7. 420 000 4,54 8 782 000 94,86 

10. 98 000 1,06 8 880 000 95,92  

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 – 5,14 

22. 71 000 0,77 8 951 000 96,68 

20. 69 000 0,75 9 020 000 97,43 

11. 62 000 0,67 9 082 000 98,10 

24. 31 000 0,33 9 113 000 98,43 

18. 23 000 0,25 9 136 000 98,68 

3. 22 000 0,24 9 158 000 98,92 

4. 22 000 0,24 9 180 000 99,16 

13. 22 000 0,24 9 202 000 99,40 

8. 14 000 0,15 9 216 000 99,55 

15. 11 000 0,12 9 227 000 99,67 

17. 11 000 0,12 9 238 000 99,78 

6. 10 000 0,11 9 248 000 99,89 

25. 10 000 0,11 9 258 000 100 

 

Tab. 2 Výsledky Paretovy analýzy 
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Paretovo pravidlo je však nutné brát spíše obecně, protoţe ne v kaţdém průmyslovém 

podniku je moţné nalézt u zásob tento poměr. V případě námi definovaných A – 

poloţek byly dodrţeny předem stanovená pravidla pro klasifikaci zásob do jednotlivých  

skupin. Další rozšiřování počtu poloţek ve skupině A by vzhledem ke struktuře zásob 

nebylo vhodné. Skupina B (středně klíčová) je pak tvořena 7 poloţkami, které jsou 

v intervalu 4 – 8 % z celkového objemu. Tyto poloţky pak tvoří 41,75 % celkového 

objemu skladových zásob. Jedná se tedy také o významnou skupinu z hlediska 

optimalizace hladin skladových zásob. Procento počtu poloţek k jejich celkovému 

podílu na spotřebě je 28 – 41,75. Poloţky ve skupině B mají z hlediska podílu na 

celkovém mnoţství zásob následující pořadí: č.2 – 7,24 %, č.9 – 6,80 %, č.16 – 6,37 %, 

č. 23 – 6,21 %, č. 14 – 5,51 %, č. 21 – 5,08 % a č. 7 – 4,54 %. Poloţky ve skupinách A,  

B tvoří dohromady 94,86 % z celkového objemu zásob. Jedná se tedy o poloţky, kterým 

je při řízení zásob nutné věnovat maximální pozornost. 

Skupina C obsahuje 14 poloţek, které svým podílem na spotřebě patří mezi nejméně 

významné. Jedná se o poloţky zásob, jejichţ podíl na celkové spotřebě je do 1%. 

Celkově pak tvoří poloţky ve skupině C pouze 5,14 % z celkového objemu zásob. 

Procento počtu poloţek vzhledem k jejich celkovému objemu je poté 56 – 5.14. 

Grafická interpretace výsledků Paretovy analýzy je zobrazena na Obr. 8., kde je 

jednoznačně patrné dominantní postavení obou klíčových skupin zásob. 

 
 

Obr. 8 Grafické zobrazení výsledků Paretovy analýzy 
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V rámci procesu řízení zásob je nutné především efektivně optimalizovat skupiny A-B, 

které jsou největší, a potenciální nesprávné nastavení hladin zásob můţe znamenat 

výrazné komplikace. Příliš vysoké pojistné hladiny zásob mohou znamenat vysoké 

náklady na udrţování zásob, které znamenají sníţení konkurenceschopnosti firmy. 

Nízká úroveň zásob však můţe způsobovat nespojitosti ve výrobním procesu. Toto 

můţe být dáno jak neočekávaným zvýšením výroby tak nedisciplinovaností 

dodavatelských firem. Je proto maximálně důleţité udrţovat stavy těchto 

nejobjemnějších poloţek na správné hladině. Aby bylo moţné relevantně určit 

optimální hladinu zásob, je nutné také posoudit variabilitu spotřeby jednotlivých 

poloţek, ale také posoudit důsledky, které plynou z jejich nedostatku a v neposlední 

řadě dodavatelské podmínky (především čas dodání).   

 

10.2 ANALÝZA VARIABILITY 

Analýza variability slouţí k posouzení odchylek ve spotřebě jednotlivých poloţek 

zásob. Jejím cílem je stanovit pomocí hodnoty variačního koeficientu velikost výkyvů 

ve vyuţívání jednotlivých skladových poloţek, coţ umoţní snadnější nastavení 

pojistných hladin. Podle hodnoty variačního koeficientu jsou jednotlivé poloţky 

klasifikovány do skupin X, Y, Z. 

Vzhledem k výsledkům Paretovy analýzy, kdy se ukázalo, ţe většinu celkové spotřeby 

tvoří poloţky ve skupinách A – B, budou právě tyto poloţky analyzovány z hlediska 

variability spotřeby. Poloţky ve skupině C, jenţ tvoří zhruba 5 %  z celkového objemu 

skladu nebudou z pohledu variability hodnoceny. Tab. 3 ukazuje variabilitu spotřeby 

sledovaných poloţek za poslední rok. Analýza variability vychází zpravidla 

z klasifikace poloţek do tří skupin podle hodnoty variačního koeficientu kdy:  X: 0 -

49 %, Y: 50 – 90 %, Z: 90 % a více. Toto je dělení je nejběţnější. Často ovšem dochází 

k tomu, ţe dané meze variability jsou příliš široké a jednotlivé poloţky, které leţí na 

opačných koncích variačních mezí, mají značně odlišný charakter. Poloţka, která těsně 

překročí 50 % variability, je ve stejné skupině jako poloţka pod hranicí 90 %. Mezi 

oběma však je z hlediska pravidelnosti spotřeby velký rozdíl. Proto bylo v rámci práce 

navrhnuto vyuţití detailnějšího dělení jednotlivých skupin (Tab. 4). Kaţdá ze 

základních skupin variability byla dále rozčleněna na dvě podskupiny. V případě 

skupiny X byly vytvořeny dvě podskupiny: X1: 0 - 25 %, X2: 25 – 49 %. Stejným 

způsobem byly dále rozděleny i obě zbývající tradiční skupiny variability. 
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č.p. 

Spotřeba 

(Kč) 

Jednotková cena 
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5. 1 386 000 69 300 20 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 1,7 3,7 223,61 Z2 

12. 1 382 000 13 820 100 10 10 20 10 10 0 0 10 10 10 10 0 8,3 5,5 66,33 Y1 

19. 1 025 000 4100 250 120 0 0 0 0 0 0 100 0 0 30 0 20,8 40,9 196,41 Z2 

16. 590 000 590 1000 200 200 200 0 140 140 120 0 0 0 0 0 83,3 86,7 104,08 Z1 

23. 575 000 11 500 50 0 0 10 0 10 10 0 10 10 0 0 0 4,2 4,9 118,32 Z1 

1. 1 125 000 2 500 450 50 70 40 20 0 30 40 20 60 60 20 40 37,5 17,4 52,35 Y1 

2. 670 000 670 1000 90 100 70 90 90 90 110 70 60 80 80 70 83,3 13,7 16,49 X1 

9. 630 000 504 1250 120 120 120 110 110 80 120 110 90 80 100 90 104,2 15,0 14,38 X1 

21. 470 000 376 1250 90 90 90 120 90 130 90 130 90 90 120 120 104,2 17,1 16,38 X1 

7. 420 000 280 1500 140 170 110 110 120 120 110 120 110 140 110 140 125,0 18,0 14,42 X1 

14. 510 000 255 2000 190 200 170 170 140 180 160 170 150 170 100 200 166,7 26,6 15,94 X1 

 

 

Tab. 3 Analýza variability pro klíčové poloţky zásob
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Pro všechny poloţky zásob byl určen jejich celkový počet za celý kalendářní rok, průměr a 

hodnota směrodatné odchylky. Poté byla stanovena hodnota variačního koeficientu, na jehoţ 

základě byly jednotlivé poloţky rozčleněny do skupin variability. Výsledky analýzy ukazuje 

Tab. 3. Nejvyšší výkyvy ve spotřebě byly zjištěny u poloţek č. 5 a 19, které byly zařazeny do 

skupiny Z2, kdy hodnoty variačního koeficientu byly 223,61 % a 196,41 %. Jedná se tedy o 

poloţky zásob, jejichţ pravidelnost spotřeby je minimální. Z toho také vyplývá poměrně 

omezená moţnost predikce jejich spotřeby.  

 

Skupina Variabilita (%) 

 

X 
X1 0-25 

X2 26-49 

 

Y 
Y1 50-70 

Y2 71-90 

 

Z 
Z1 91-140 

Z2 141 a více 

 

Tab. 4 Nově definované meze variability pro analýzu XYZ 

 

Ve skupině Z jsou také poloţky č.16 a 23, které ovšem mají variabilitu výrazně niţší a jsou 

v první podskupině této kategorie (Z1). Variabilita těchto poloţek je 104,08 % a 118,32 %. Na 

příkladu těchto poloţek je vidět, jaký význam můţe mít klasifikace poloţek do více skupin 

variability. Pro jednotlivé kategorie je poté moţné zvolit individuální přístup.  
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Obr. 9 Variabilita u poloţky č. 19 zařazené do skupiny Z2  (196,41 %) 
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Obr. 9 ukazuje vývoj variability u poloţky zásob č. 19. Červená přímka je průměrná hodnota  

spotřeby za dané období a zelená pak ukazuje skutečný průběh spotřeby. Poloţka byla na 

základě hodnoty variačního koeficientu zařazena do skupiny Z2. Jedná o podmnoţinu skupiny 

Z s nejvyšší variabilitou, coţ také potvrzuje průběh křivky o roční spotřebě.     

Do skupiny Y byly klasifikovány poloţky č.12 a 1, u kterých byla zjištěna variabilita 66,33 % 

a 52,35 % (vývoj variability ukazuje Obr. 10). 
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Obr. 10 Variabilita u poloţky č. 12 zařazené do skupiny Y1 (66,33 %)   

Ostatní poloţky byly poté klasifikovány do skupiny X, která umoţňuje velmi dobrou predikci 

spotřeby zásob (Obr. 11). 
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Obr. 11 Variabilita u poloţky č. 9 zařazené do skupiny X1 (14,38 %) 
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Výsledky analýzy variability ukázaly, ţe u větší části skladových poloţek je moţné s určitou 

pravděpodobností odhadnout jejich spotřebu a poté naplánovat optimální výši pojistných 

zásob. Pro komplexní hodnocení je důleţité srovnat výsledky Paretovy analýzy a analýzy 

variability. Obr. 12 ukazuje porovnání výsledků obou analýz. Pro jednotlivá pole vzniklé 

matice je moţno pouţívat zcela odlišné metody řízení zásob. Pro poloţky zásob leţící v poli 

AX se zpravidla vyuţívá metoda stálé velikosti objednávky. Poloţky v poli BX jsou zpravidla 

řízeny na základě principu stálého cyklu objednávání. Obecně lze říci, ţe čím se poloţky 

nacházejí blíţe levému hornímu rohu (AX), tím lze snadněji řídit a sledovat pojistné hladiny 

zásob. Opačný protipól (CZ) uvedené matice zahrnuje zpravidla poloţky, pro jejichţ řízení 

lze vyuţít statistických logistických nástrojů velmi omezeně.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Komparace výsledků Paretovy analýzy a analýzy variability 

 

Výsledky porovnání obou metod pro klasifikaci zásob zobrazené v rámci Obr. 12 nám 

umoţňují rozdělit všechny klíčové poloţky do tří skupin. Pro kaţdou skupinu bude poté 

vhodné pouţít jiný systém řízení zásob. Skupiny lze navrhnout vzhledem k umístění 

jednotlivých poloţek zásob následujícím způsobem:  

I. Kategorie - poloţky č. 2, 7, 9, 14, 21 – Zásoby s vysokou pravidelností spotřeby, které 

současně patří podle Paretovy analýzy mezi středně objemné (skupina B). 

II. Kategorie - poloţky č. 5, 19 – Zásoby, které patří svým objemem mezi největší, ale 

zároveň mají také vysokou variabilitu spotřeby.  

III. Kategorie - poloţky č. 1, 12, 16, 23 – Zásoby  s velkým objemem, které mají současně 

vysokou variabilitu spotřeby a dlouhé dodací lhůty.  
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V případě první skupiny zásob je moţné vzhledem k vysoké pravidelnosti navrhnout na 

základě spotřeby a dodacích cyklů optimální výši pojistných zásob. U vysoce nepravidelné 

spotřeby je však nutné posupovat individuálně a zohledňovat také ve větší míře vliv rizika 

nedostatku zásob, problémy s dodacími lhůtami a další aspekty.   

Dalšími klíčovými faktory, které je nutné v řízení zásob zohlednit, je doba dodání 

jednotlivých poloţek zásob, ale také vzniklé náklady z nedostatku. Pravidelnost ve spotřebě 

umoţňuje nastavovat niţší hladiny pojistných zásob, pokud ovšem toto není v rozporu 

s dlouhými dodacími lhůtami. Velmi vhodné je také stanovit potenciální rizikovost plynoucí 

z faktu, ţe daný materiál nebude mít podnik v poţadovaný okamţik k dispozici. Nebude 

patrně vţdy reálné stanovit přesnou výši škody, ale lze například klasifikovat poloţky do  

rizikových skupin podle odhadované výše potenciální škody.      

 

10.3 MATICE ZÁVAŽNOSTI A DOBY DODÁNÍ 

Významným faktorem při řízení zásob je znalost potenciální škody, která vznikne při 

nedostatku. Pro sledované poloţky zásob bylo toto provedeno formou klasifikace těchto 

poloţek do tří rizikových skupin. První skupina (I.) můţe pro firmu znamenat škodu 

nepřevyšující 100.000 Kč. Je důleţité poznamenat, ţe zpravidla by chybějící surovina 

okamţitě takovouto škodu negenerovala, ale při kombinaci více negativních faktorů v daný 

okamţik je tato hranice dosaţitelná. Druhá skupina (II.) znamená výši škody do 250.000 Kč 

při nedostatku zásob. Třetí skupina (III.) znamená zásadní narušení kontinuálních výrobních 

procesů, coţ můţe generovat škodu aţ do výše miliónu korun. Pokud hovoříme o výrobě 

slévárenských forem, odlévání, tuhnutí odlitků a dalších operacích, můţe znamenat jakékoliv 

ohroţení výroby škody i několika násobně vyšší.  

Všechny sledované poloţky zásob byly na základě těchto skutečností rozděleny podle 

závaţnosti negativních důsledků do skupin I. – III. Druhým parametrem vytvořené matice 

(Obr. 13) je zhodnocení jednotlivých poloţek zásob z hlediska dodacích lhůt. Slévárenské 

firmy pracují s širokým spektrem zásob, které mohou mít odlišné dodací podmínky. 

Specifickou oblastí je otázka náhradních dílů pro výrobní zařízení, které mohou být například 

u tavících pecí i v řádu měsíců. Tato kategorie je však velmi specifická a není moţné ji 

hodnotit současně s běţnými zásobami. Pro všechny poloţky byly opět stanoveny tři 

kategorie. Dodací lhůty u jednotlivých kategorií byly určeny na základě četnosti výskytu 

jednotlivých časů.  
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Doba dodání pro sledované poloţky zásob byla definována v rámci následujících kategorií: 

I. dodání do 7 týdnů 

II. dodání do 14 týdnů 

III. dodání do jednoho měsíce    

 

Při klasifikaci jednotlivých poloţek bylo nutné se dopustit určitého zjednodušení, protoţe u 

některých druhů zásob byly dodací lhůty velmi variabilní v závislosti na dodavateli. Průměrná 

hodnota udávající termín dodání můţe tak v sobě často skrývat velké výkyvy. Toto je však 

nutné eliminovat správně nastavenými odběratelsko – dodavatelskými vztahy a dlouhodobou 

spolupráci s obchodními partnery. Obr. 13 ukazuje matici zobrazující kombinaci obou 

zmíněných faktorů. Poloţky č. 2, 7, 9, 14, 21 patří z hlediska obou kritérií mezi nejméně 

problémové. Nedostatek těchto zásob nezpůsobuje závaţnější škody a zároveň se jedná o 

poloţky s nejkratšími dodacími lhůtami (týden). Největší škody můţe znamenat nedostatek 

zásob č. 19, 1, 5, 12. U posledních tří zmíněných je navíc nutné počítat s dlouhým dodacím 

termínem, který můţe být okolo měsíce. Poloţky č. 16, 23 patří z hlediska rizika vzniku 

škody mezi nedůleţité, ale je nutné počítat s delším dodacím termínem. 

U vysoce rizikových poloţek č. 1, 5, 12, které mají dlouhou dodací lhůtu, je zároveň nutné 

poznamenat, ţe se jedná o objemově největší zásoby, které patří na základě výsledků Paretovy 

analýzy do skupiny A.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Matice závaţnosti a doby dodání 
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10.4 MATICE HODNOTY A SEZÓNNOSTI ZÁSOB 

Dalším klíčovým faktorem je jednotková hodnota konkrétní poloţky zásob. Při plánování 

pojistných zásob je nutné brát v úvahu nejen celkový roční objem spotřeby dané poloţky, ale 

také její jednotkovou hodnotu. Pro námi sledované zásoby byly určeny tři kategorie 

klasifikující poloţky zásob do následujících skupin:    

H (high) kategorie: nad 50.000 Kč 

M (medium) kategorie: 10.000 – 49.999 Kč 

L (low) kategorie: 1 – 9.999 Kč  

 

Poloţky byly klasifikovány podle jednotkové ceny zásob. Druhým kritériem hodnotící matice 

je faktor sezónnosti. Tato metoda klasifikuje poloţky do dvou tříd: sezónní a nesezónní. U 

řady poloţek se můţe stát, ţe zboţí je dostupné pouze v určitém období roku. Tato analýza 

nám umoţňuje rozčlenit poţadované poloţky na: S kategorie – je charakteristická pro sezónní 

materiály, OS kategorie - pro nesezónní materiály .  

U sezónních poloţek můţeme dále provést rozdělení na dvě podskupiny. První skupina 

sezónního zboţí obsahuje takové poloţky, které mohou být k dispozici například jen jeden 

měsíc v roce. Pokud by se firma rozhodla sezónní zboţí nakoupit, pak nákupní oddělení musí 

mít v předstihu zadán poţadavek na objednání. Druhá skupina obsahuje materiály a suroviny, 

které jsou k dispozici v průběhu celého roku.  

Tyto poloţky jsou poté dostupné i během sezóny a z tohoto důvodu jsou cenově výhodnější. 

Podnik tak můţe vyuţít úspor při nákupu těchto materiálů ve velkém objemu. Toto zboţí v 

průběhu roku neprodělává významné cenové změny.  

 

Pro námi sledované poloţky byla provedena jejich kategorizace podle obou zmíněných 

kritérií. Výsledky ukazuje Obr. 14. Z hlediska sezónnosti jsou všechny poloţky dostupné 

během celého roku a tedy zařazeny mezi nesezónní. Z hlediska jednotkové ceny patří mezi 

nejdraţší zásoby poloţka č. 5 (Kategorie H). V kategorii M (10.000 – 49.999 Kč) jsou 

poloţky č. 12, 23. Všechny ostatní poloţky zásob patří mezi nízko-nákladové a jsou 

klasifikovány do kategorie L. Nejobtíţnější pozicí u této matice je varianta vysoká cena (H) a 

sezónní charakter (S). K těmto skupinám zásob je při jejich řízení nutné přistupovat 

individuálně. Z hlediska námi zkoumaných zásob však v této kategorii není ţádná poloţka.     
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Obr. 14 Matice HML a SOS 

 

Rozbor sezónnosti, který byl v rámci sestavené matice proveden jen potvrzuje dostupnost 

surovin a zdrojů pro oblast slévárenství a těţkého průmyslu obecně. Sezónní charakter zásob 

můţe být ve větší míře například oblastí potravinářské výroby. Vţdy je však důleţité v rámci 

logistické analýzy zásob tento aspekt neopomenout.  

 

11. STANOVOVÁNÍ HLADIN POJISTNÝCH ZÁSOB 

U zásob, které vykazují vysokou pravidelnost ve spotřebě, je moţné exaktním způsobem určit 

optimální výši pojistných zásob. V rámci provedené Paretovy analýzy a analýzy variability 

byla určena skupina poloţek, které tvoří velký objem z celkového mnoţství zásob na skladě a 

zároveň vykazují vysokou pravidelnost ve spotřebě. Jedná se o poloţky, které byly na základě 

výsledků zařazeny do kategorie I. Jde o tyto poloţky zásob: 2, 7, 9, 14, 21. Pro tuto skupinu 

zásob je moţné optimalizovat výši pojistných hladin prostřednictvím logistických metod 

zaloţených na principech statistiky. Pro větší objektivitu byla analyzována u těchto poloţek 

jejich měsíční spotřeba. Tab. 6 ukazuje výsledky spotřeby u těchto zásob v běţném měsíci.  

Současně jsou zde také zobrazeny doby trvání cyklu objednávání zboţí. Pro uvedené poloţky 

je moţné poté vypočíst optimální hladinu pojistných zásob za pouţití vzorce č. 2. Výpočet 

hodnoty pojistných zásob zohledňuje mimo jiné koeficient úrovně obsluhy. Jeho hodnota 

udává, jaké riziko je firma při udrţování pojistných zásob ochotna podstoupit. Konkrétní číslo 

pro danou úroveň obsluhy je poté dáno dle hodnot normálního rozdělení. Hodnoty 

jednotlivých koeficientů úrovně obsluhy jsou zobrazeny v rámci Tab. 5. 
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Tab. 5 Hodnoty koeficientu úrovně obsluhy  

 

V případě pouţití úrovně obsluhy 85 % budou nastaveny pojistné hladiny zásob na pokrytí 

přesně odpovídajícího procenta výkyvů dle Gaussovy křivky. Firma tedy přijímá riziko 15 %  

plynoucí z nedostatku zásob. Tomuto stavu také odpovídá hodnota koeficientu úrovně 

obsluhy. Pro stanovení hladin pojistných zásob byly zvoleny čtyři stupně koeficientu úrovně 

obsluhy 85, 90, 95, 99 %. Pro tyto hladiny bude určena výše pojistných zásob. Vztah pro 

určení velikosti pojistné zásoby (vzorec č.2) vyuţívá následující proměnné: koeficient 

zajištění (k), průměrnou dobu realizace dodávky (R), směrodatnou odchylku spotřeby (σd), 

průměrnou  spotřebu (D) a směrodatnou odchylku doby realizace (σR). Následující výpočet 

ukazuje určení výše pojistné zásoby pro poloţku č.2: 

   

67,410,170,239,16036,1%)85(

78,510,170,239,16282,1%)90(

41,710,170,239,16645,1%)95(

51,1010,170,239,16326,2%)99(
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Koeficient zajištění (k) 

 

 

Úroveň obsluhy (%) 

 

 

Riziko nedostatku zásoby (%) 

 

1,036 85 15 

1,08 86 14 

1,126 87 13 

1,175 88 12 

1,227 89 11 

1,282 90 10 

1,341 91 9 

1,405 92 8 

1,476 93 7 

1,555 94 6 

1,645 95 5 

1,751 96 4 

1,881 97 3 

2,054 98 2 

2,326 99 1 

[2] 
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 č. 2 č. 9 č. 14 č. 21 č. 7 
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Den (Ks) (dny) (Ks) (dny) (Ks) (dny) (Ks) (dny) (Ks) (dny) 

1. 0 6 6 2 3 4 2 1 2 8 

2. 2 4 5 2 6 5 3 1 6 7 

3. 3 6 5 2 6 3 3 1 6 7 

4. 1 7 7 2 3 4 3 1 4 6 

5. 1 7 7 2 7 3 4 2 2 4 

6. 1  6  5   2  2  

7. 5  5  4   2  1  

8. 4  6  3   3  4  

9. 2  7  3   6  4  

10. 2  6  6   4  4  

11. 4  4  3   2  4  

12. 2  6  7   4  4  

13. 2  7  3   2  5  

14. 4  8  4   4  5  

15. 2  8  7   2  5  

16. 3  6  7   5  4  

17. 2  2  7   3  3  

18. 4  8  7   4  6  

19. 4  5  3   4  6  

20. 4  8  6   4  6  

21. 3  6  6   3  6  

22. 2  5  3   3  6  

23. 3  4  6   3  2  

24. 0  3  6   3  3  

25. 2  6  6   3  3  

26. 4  6  6   3  3  

27. 3  7  6   3  3  

28. 2  7  6   3  3  

29. 4  9  6   3  3  

30. 6  6  6   3  3  

Průměr 2,70 6,00 6,03 2,00 5,23 3,80 3,20 1,20 3,93 6,4 

σ 1,39 1,10 1,52 0,00 1,52 0,75 0,91 0,40 1,46 1,36 

 

Tab. 6 Vývoj spotřeby u vybrané skupiny poloţek 
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Stejným způsobem byly vypočítány hodnoty pojistných zásob pro ostatní sledované poloţky s 

vysokou pravidelností ve spotřebě. Poloţka č.7 – výpočet pojistné zásoby: 
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Poloţka č.9 – výpočet pojistné zásoby: 
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Poloţka č.14 – výpočet pojistné zásoby: 
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Poloţka č. 21 – výpočet pojistné zásoby: 
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Nejvyšší pojistná zásoba u kaţdé poloţky je přirozeně u úrovně obsluhy 99 %, která 

kalkuluje s rizikem nedostatku zásob 1 %. V případě analýzy spotřeby ve sledovaném 

měsíci lze říci, ţe průběh je velmi podobný, pokud jej porovnáme s celým kalendářním 

rokem. Srovnatelné jsou také hodnoty směrodatných odchylek. Celkově je variabilita 

spotřeby jednotlivých poloţek velmi nízká, coţ umoţňuje sniţovat výši pojistných 

zásob. Z těchto důvodů byla pojistná zásoba pro sledované poloţky určena pro odlišné 

úrovně obsluhy 85 -  99 %.  

Mimo výkyvů ve spotřebě hraje významnou roli při výpočtu pojistné zásoby také doba 

dodání, se kterou se ve vzorci kalkuluje v podobě průměru a směrodatné odchylky. 

Tento faktor přispěl také k tomu, ţe nejvyšší hodnota pojistné zásoby byla určena u 

poloţky č. 7. Přestoţe průměrná hodnota spotřeby je u této poloţky zásob výrazně niţší, 

například oproti poloţce č. 14, kde je ovšem kratší dodací termín. 

Časy dodání u poloţky zásob č. 7 jsou nejdelší, coţ také signalizuje nejvyšší průměrná 

hodnota. V jednom případě je uveden čas dodání 8 dnů, coţ je v rozporu se zařazením 

poloţky do skupiny 1 (do 7 dnů) podle analýzy doby dodání. V průběhu sledovaného 

roku však došlo k překročení této lhůty jen zcela výjimečně a proto byla poloţka 

zařazena do této skupiny.   

Zjištěné údaje o doporučené hladině pojistných zásob je nutné sladit se systémem 

objednávání, který je v současné době ve sledované firmě podobný pro všechny poloţky 

a zaloţen spíše na zkušenosti a intuitivním přístupu. Volba vhodné výše pojistné zásoby 

je ovlivněna také výši potenciální škody v případě nedostatku zásob, dostupností 

surovin během roku, ale také ekonomickou situací a dlouhodobou strategií společnosti. 

Při nákupu surovin pro slévárenské a další metalurgické procesy je moţné vyuţívat tzv. 

spekulativní nákupní strategie, kdy firma kalkuluje s budoucím nárůstem ceny. I tyto 

aspekty je moţné zahrnovat do nákupní politiky firmy. V současné době je však velmi 

obtíţné odhadnout budoucí vývoj trhu a také proto je tato metoda nákupní strategie 

firem méně vyuţívána.  
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12. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 

Na základě provedených analýz je moţné sledované poloţky zásob rozdělit do tří 

kategorií. První kategorii tvoří tyto poloţky: 2, 7, 9, 14, 21. Tyto poloţky patří 

z hlediska objemu mezi středně důleţité. V rámci Paretovy analýzy byly klasifikovány 

do skupiny B. Z pohledu variability se jedná o poloţky s minimálními výkyvy ve 

spotřebě. Všechny sledované poloţky byly zařazeny do kategorie X. Jedná se tedy o 

charakter zásob, kde spotřebu lze velmi dobře odhadnout a tedy poté i plánovat. 

Důleţitým faktorem je potenciální rizikovost plynoucí z moţného nedostatku zásob. 

V tomto ohledu patří výše zmíněné zásoby mezi neproblémové. Jejich případný 

nedostatek nemusí znamenat pro firmu zásadní hrozbu. Doba dodání je v případě této 

skupiny zásob standardně do 7 dnů, přestoţe je mezi poloţkami poměrně velký rozdíl.  

 

 

Tab. 7 Vyhodnocení kategorie zásob I 

 

Dostupnost zásob také není ovlivněna sezónními výkyvy či trendy. Pro všechny 

poloţky zásob v této skupině lze doporučit objednávat systémem stálého cyklu 

objednávání. Nebude pravděpodobně reálné realizovat pro vybrané skupiny zásob 

odlišné koncepce jejich nákupu, ale je uţitečné, aby si vedení firmy uvědomilo odlišný 

charakter jednotlivých skupin.   

 Položky zásob 

 č.2 č.7 č.9 č.14 č.21 

PZ 99% 10,51 15,09 4,98 11,42 3,77 

PZ 95% 7,41 10,67 3,45 8,07 2,66 

PZ 90% 5,78 8,32 2,69 6,29 2,07 

PZ 85% 4,67 6,72 2,17 5,08 1,68 

Průměrná měsíční 

spotřeba 
83 125 104 166 104 

PZ - 2 σ  2,78 2,92 3,04 3,04 1,82 

PZ - 3 σ  4,17 4,38 4,56 4,56 2,73 

Cena 670 280 504 255 376 

Současný stav 90 130 110 170 110 

Doporučení 8 11 4 8 3 

Rozdíl (Ks) -82 -119 -106 -162 -107 

Cena 670 280 504 255 376 

Rozdíl (Kč) -54 940 -33 320 -53 424 -41 310 -40 232 

 

CELKEM (Kč)     -223 226 
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Pro všechny zásoby byly určeny pojistné hladiny pro čtyři různé koeficienty úrovně 

obsluhy (85, 90, 95, 99 %). Výsledky jsou přehledně shrnuty v rámci Tab. 7. Pokud 

budou dodrţeny současné dodací lhůty a také budou poloţky dávány do spotřeby se 

stejnou pravidelností, lze doporučit vyuţití některé vypočtené hladiny pojistných zásob. 

Přestoţe se jedná o velmi specifickou výrobní oblast, kde nedostatek zásob můţe 

znamenat zásadní problém, lze vzhledem k výše uvedeným faktům doporučit vyuţití 

některé z vypočtených hladin pojistných zásob. Pokud by byla pojistná zásoba 

nastavená na úroveň obsluhy 95 % můţeme definovat doporučené velikosti pojistných 

zásob (Tab. 7). V případě poloţky zásob č. 2 se jedná o 8 kusů. Současný stav 

udrţované pojistné zásoby u této poloţky je 90 Ks. V případě sníţení mnoţství zásob na 

vypočtenou hranici se dostáváme k rozdílu 82 Ks a úspoře 54 940 Kč. Stejným 

způsobem jsou vykalkulovány ostatní poloţky zásob. V rámci nastavování pojistných 

zásob můţe firma vyuţít také jednodušší princip stanovení pojistných hladin, který je 

zaloţen na násobku směrodatné odchylky spotřeby. V Tab. 7  je tento postup zobrazen a 

výsledky jsou určeny v řádcích PZ - 2σ (pojistná zásoba – 2 x směrodatná odchylka). 

Tento princip je však značně zjednodušující a naprosto nezohledňuje odchylky 

v termínech dodání.      

U kaţdé poloţky je vykalkulována potenciální úspora, která je zaloţena na sníţení 

zásob na vypočtenou hladinu úrovně obsluhy 95 %. Celková částka, která představuje 

sníţení nákladů vázanosti kapitálu v zásobách pro poloţky z kategorie I., je 223 226 Kč.   

Druhou odlišnou kategorii (II.) zásob tvoří poloţky: 5 a 9. Tyto zásoby patří do skupiny 

A. Jedná se tedy o objemově nejpodstatnější zásoby. Zároveň se ale jedná o zásoby 

s vysokou variabilitou spotřeby. Dle analýzy variability byly zařazeny do skupiny  Z.  

Obě poloţky byly současně zařazeny do podskupiny Z2, tedy mezi zásoby s výraznými 

výkyvy ve spotřebě. Nedostatek obou druhů těchto zásob můţe navíc způsobovat 

výrazné škody. Podle rizikovosti byly proto klasifikovány do nejproblematičtější 

skupiny III. Z hlediska dostupnosti jsou tyto zásoby v průběhu roku bez omezení 

dostupné. Poměrně dlouhá je ovšem doba dodání. 
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Tab. 8 Vyhodnocení kategorie zásob II 

V případě poloţky č. 5 se jedná v průměru o měsíc (skupina T3) a u zásoby č. 19 je 

termín přibliţně 2 týdny (skupina T2). Současný systém řízení pojistných hladin u 

těchto zásob je zaloţen na udrţování násobku maximální měsíční spotřeby. V případě 

poloţky č. 5 se jedná o 2,5 násobek maximální výše měsíční spotřeby a u poloţky č. 19 

se jedná o 1,7 násobek. Tento systém je zaloţen především na zkušenostech pracovníků 

nákupu. Z hlediska potenciálních úspor lze vyslovit pro tuto skupinu zásob několik 

doporučení. Vzhledem k vysoké variabilitě a dlouhé dodací době této suroviny není 

moţné zde aplikovat tradiční logistické principy řízení zásob zaloţené na statistické 

analýze. Pro určení vhodné hladiny pojistných zásob je moţné vyuţít principů simulace, 

která bude modelovat potenciální poptávku. Tímto způsobem je moţné získat relevantní 

hodnoty, pokud nebude budoucí spotřeba vykazovat zcela nepředpokládané výkyvy. 

Tento předpoklad však bude vzhledem k obrovské turbulenci a změnám na trhu 

poměrně těţko splnitelný. Reálněji se jeví projednat se svými dodavateli moţnost 

vnitropodnikového konsignačního skladu, v rámci kterého by byly tyto problematické 

zásoby deponovány. Čas odběru zásob ze skladu by se poté prakticky kryl s jejich 

spotřebou. Tímto by firma výrazným způsobem sníţila hladinu svých zásob. Je otázkou , 

zda má firma dostatečnou ekonomickou sílu, která je navíc podpořena velkými odběry 

od svých dodavatelů, aby byla schopna toto prosadit. Pokud by nebylo moţné 

konsignační sklad zřídit, bude nutné operativně sledovat vývoj zásob u této skupiny 

 5 19 

Roční spotřeba (Ks) 20 250 

Skupina dle Paretovy a. A A 

Charakter variability Z2 (223%) Z2 (196%) 

Maximální měsíční spotřeba 10 120 

Doba dodání  T3 T2 

Škody vzniklé z nedostatku III. III. 

Analýza HML H L 

Analýza SOS OS OS 

Současný stav 25 200 

Doporučení I. Konsignace Konsignace 

Doporučení II. Operativní řízení zásob 

Doporučení III. 20 160 

Rozdíl (Ks) -5 -40 

Cena 69 300 4 100 

Rozdíl  (Kč) -346 500 -164 000 

 

CELKEM (Kč)  -510 500 
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poloţek a pravidelně doplňovat mnoţství na skladě. Jestliţe se chce firma vyhnout 

vysokým pojistným hladinám zásob, je nutné u těchto poloţek provádět odhad 

plánované spotřeby, který bude zaloţen na vyhodnocení jiţ potvrzených objednávek, ale 

také navýšen o odhad spotřeby na základě analýzy minulých období. Vzhledem 

k obrovské variabilitě ve spotřebě těchto zásob bude jejich plánování vţdy do jisté míry 

podloţeno také zkušeností a kvalifikovaným odhadem pracovníků nákupu a výroby. 

V případě poloţky č. 5 je současná úroveň zásob nastavena na 2,5 násobek maximální 

spotřeby. Vzhledem k dodací lhůtě okolo jednoho měsíce je tato hladina dostačující a 

měla by pokrýt většinu všech výkyvů. Tab. 8 ukazuje vyhodnocení situace, kdy bude 

pojistná zásoba sníţena na úroveň dvou maximálních měsíčních spotřeb. Vzhledem 

k tomu, ţe se jedná o kalkulaci zaloţenou na maximální měsíční spotřebě, mohla by být 

tato hranice dostačující. Jak jiţ ale bylo zmíněno, nastavování pojistných hladin u těchto 

variabilních zásob bude vţdy do jisté míry pravděpodobnostní.     

V případě poloţky 19 lze na základě provedené analýzy navrhnout sníţení pojistných 

hladin na hranici 1,3 – 1,4 násobku maximální spotřeby. V případě této zásoby je 

průměrná doba dodání 2 týdny a pokud bude dodrţena, měla by tato pojistná hladina 

pokrýt i velké výkyvy ve spotřebě. Opět je ovšem třeba věnovat velkou pozornost 

sledování spotřeby a včasnému doplňování zásob. Pokud by se podařilo sníţit hladinu 

pojistných zásob na výše uvedené hodnoty, je moţné dosáhnout úspor díky sníţení 

nákladů z vázanosti kapitálu v zásobách o částku 510 500 Kč (Tab. 8).  

Poslední kategorií zásob (III.) jsou poloţky č. 1, 2, 16, 23. Tyto poloţky patří objemově 

do kategorií A - B dle Paretovy analýzy a také z hlediska variability jsou zde poloţky ze 

skupin Y a Z. Jedná se tedy o poloţky, které nelze zařadit do předchozích kategorií. 

Pro poloţky 1, 12, které patří do skupiny s niţší variabilitou Y1, ale současně jejich 

nedostatek znamená velké ztráty a doba dodání je přibliţně měsíc, nebude objektivní 

stanovovat standardním postupem výši pojistné zásoby. Výpočet pojistné zásoby 

zaloţený na statistické analýze by byl zatíţen značnou chybou vzhledem k uvedeným 

faktorům. Současná hladina je nastavena na dvojnásobek měsíční spotřeby. Tato výše se 

jeví i přes potenciální škody plynoucí z moţného nedostatku zásob jako nadhodnocená. 

Maximální měsíční spotřeba u této poloţky zásob je 70 Ks a směrodatná odchylka 17,4 . 

Pracovní hladina pojistné zásoby u těchto poloţek by mohla být nastavena jako součet 

jedné měsíční spotřeby a dvojnásobku směrodatné odchylky. V tomto případě by 

pojistná zásoba u poloţky č. 1 byla přibliţně 105 kusů. 
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 1 12 16 23 

Roční spotřeba (Ks) 450 100 1000 50 

Skupina dle Paretovy a. A A B B 

Charakter variability Y1(52%) Y1(66%) Z1(104%) Z1(118%) 

Směrodatná odchylka (σ) 17,4 5,5 86,7 4,9 

Maximální měsíční 

spotřeba 
70 20 200 10 

Doba dodání  T3 T3 T2 T2 

Škody vzniklé z nedostatku III. III. I. I. 

Analýza HML L M L M 

Analýza SOS OS OS OS OS 

Současný stav 140 40 400 20 

Cena 2 500 13 820 1 000 11 500 

Doporučení I. Konsignace Konsignace - - - - - - 

Doporučení II. 105 30 200 10 

Rozdíl (Ks) -35 -10 -200 -10 

Rozdíl (Kč) - 87 500 - 138 200 - 200 000 - 115 000 

CELKEM (Kč)    - 540 700 

 

Tab. 9 Vyhodnocení kategorie zásob III 

 

U poloţky č. 12 by se jednalo o hodnotu 30 kusů. V Tab. 9 jsou opět vykalkulovány 

úspory při sníţení pojistných hladin. V případě poloţky zásob č. 12 je úspora významná 

také z toho důvodu, ţe se jedná o nákladnou poloţku (dle analýzy HML se jedná o 

poloţku typu M). V případě poloţek č. 16, 23 je nutné zohlednit kratší dobu dodání (T2 

– 2 týdny). Z tohoto důvodu se jako optimální můţe jevit pojistná zásoba ve výši jedné 

měsíční spotřeby a to především z důvodů vyšší variability.  

Pro poloţky z této skupiny zásob (především zásoby č. 1, 12) by bylo vhodné opět 

zváţit moţnost zřízení konsignačního skladu. V rámci této práce nebylo moţné 

zohlednit také to, jaké je spektrum dodavatelských partnerů a jaké poloţky zásob od 

nich firma odebírá. V případě, ţe firma pro dodávky surovin, jenţ jsou vhodné pro 

umístění do konsignačního skladu, vyuţívá jednoho partnera, mohlo by být jednání o 

tomto odběratelsko – dodavatelském projektu snazší. V posledním řádku Tab. 9 je 

potenciální úspora nákladů plynoucích z niţších hladin zásob. V případě této kategorie 

poloţek se jedná o částku 540 700 Kč. Především v případě zásob, kde je vysoká 

jednotková cena (dle analýzy HML poloţky H, M) je nutné pečlivě sledovat výši 

pojistných zásob. Vysoká hladina pojistné zásoby znamená pokrytí většiny moţných 

výkyvů, ale také sebou přináší náklady plynoucí z většího mnoţství alokovaných 

finančních prostředků v zásobách.  
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 Položky zásob Očekávané úspory při stanoveném snížení zásob 

Kategorie I. 2, 7, 9, 14, 21 223 226 Kč 

Kategorie II. 5, 19 510 500 Kč 

Kategorie III. 1, 12, 16, 23 540 700 Kč 

CELKEM 1 274 426 Kč 

Úroková míra 3 % 38.233 Kč 

 

Tab. 10 Celkové vyhodnocení úspor  

 

Pokud by byly realizovány všechny doporučení týkající se sníţení pojistných hladin 

zásob, bude celková úspora finančních prostředků ve výší 1 274 426 Kč (Tab. 10). 

V případě, ţe bychom vyhodnotili náklady spojené s umrtvením finančních prostředků 

v zásobách prostřednictvím roční úrokové míry 3 % (úroková míra na některých 

bankovních produktech), dostáváme se k částce 38 233 Kč, kterou by podnik získal, 

pokud by neměl peníze alokované v zásobách.      
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13. ZÁVĚR 

Efektivita řízení zásob často spolurozhoduje o konkurenceschopnosti firmy. Bohuţel se 

zde velmi často setkávají dva zcela odlišné systémy. Jedním vstupem do podniku je 

značně stochastický charakter objednávek, které přicházejí do výroby, a na straně druhé 

se podnik snaţí pomocí exaktních nástrojů dosahovat deterministických výstupů pří 

řízení výroby a zásob.  

Problém řízení zásob je často navíc specifický díky dalším faktorům jako jsou doba 

dodání surovin, náklady spojené s nedostatkem zásob, sezónní charakter některých 

poloţek, ale především variabilita spotřeby zásob v důsledku proměnlivé poptávky na 

výrobu.  

V rámci této práce byla provedena analýza vybraného segmentu zásob. Pro jejich rozbor 

byly pouţity tyto nástroje: Paretova analýza, analýza variability, metoda HML, metoda 

SOS, hodnocení vlivu nedostatku zásob, stanovování hladin pojistných zásob. Na 

základě těchto metod byly poloţky klasifikovány do tří skupin podle společných 

jmenovatelů. Nejsnazší optimalizace je v případě poloţek kategorie I. Zde byly 

klasifikovány poloţky s nízkou variabilitou. Můţeme zde hovořit o vysoké 

pravidelnosti spotřeby neboť určený variační koeficient byl u těchto poloţek mezi 14 – 

16 %. V případě tak nízkých odchylek ve spotřebě je moţné nastavit nízké hladiny 

pojistných zásob. Tyto závěry podporuje také krátký dodací termín a nízké potenciální 

náklady při okamţitém nedostatku zásob. Sníţení pojistných hladin u těchto poloţek by 

nemělo přinášet problémy ve výrobě a mělo by znamenat jednoznačnou úsporu nákladů 

plynoucích z mnoţství umrtvených prostředků v zásobách. Pokud se nezmění 

dodavatelsko – odběratelské podmínky a neprodlouţí se doba dodání nebo se nezvýší 

variabilita dodávkových cyklů, bude moţné nastavit výrazně niţší hladiny pojistných 

zásob. Pro všechny poloţky charakteristické nízkými výkyvy ve spotřebě byla určena 

pojistná zásoba pro čtyři úrovně obsluhy: 85, 90, 95, 99 %. Pokud bude nastavena 

úroveň pojistné zásoby na hladinu 95 %, mělo to znamenat pokrytí všech 

předpokládaných výkyvů. Současně bude sníţení mnoţství zásob u této skupiny 

znamenat úsporu finančních prostředků ve výši 223 226 Kč.  

Druhou kategorií poloţek určených na základě provedených analýz tvoří zásoby č. 5,  

19. Tato skupina zásob má diametrálně odlišný charakter. Jedná se o poloţky s vysokou 

variabilitou (223 % a 196 %). Současně se jedná o poloţky, které patří svým objemem 

mezi největší na skladě (A). Zároveň jejich nedostatek způsobuje závaţné technologické 
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škody a termín dodání je okolo jednoho měsíce. V případě takovéto charakteristiky 

zásob není moţné vyuţít standardní logistické nástroje. Pokud bychom stanovili výši 

pojistné zásoby podle obvyklých principů, dosahovala by její výše vzhledem k velkým 

výkyvům ve spotřebě a dlouhý dodacím lhůtám extremně vysokých hodnot. Současný 

systém řízení těchto poloţek ve sledované firmě je zaloţen na dlouhodobé zkušenosti a 

kvalifikovaném odhadu. Aktuálně pouţívaná výše pojistné zásoby u této skupiny je 2,5 

násobek maximální měsíční spotřeby. Tato hodnota je povaţována za  optimální výši 

pojistné zásoby. Na základě provedeného rozboru bylo navrţeno sníţení této hranice na 

dvojnásobek měsíční spotřeby. Tato hodnota nebyla určena na základě exaktního 

výpočtu, ale po analýze údajů o spotřebě, době dodání a dalších faktorů se lze domnívat, 

ţe je moţné sníţit úroveň zásob na tuto hranici. Současně by bylo vhodné ověřit 

moţnost realizace konsignačního skladu, který by řízení těchto problémových poloţek 

pomohl výrazně ulehčit. Pochopitelně toto je dáno také ekonomickou silou firmy, 

mnoţstvím odebraných kusů a tím pádem také úrovní odběratelsko – dodavatelských 

vztahů.  

Kaţdopádně je nutné pro tuto skupinu zásob pravidelně vyhodnocovat jejich mnoţství a 

operativně je doplňovat. V případě, ţe dojde ke sníţení současné hladiny pojistných 

zásob na navrhovanou úroveň, bude to znamenat úsporu finančních prostředků ve výši 

510 500 Kč. Vzhledem k popsanému charakteru těchto zásob bude kaţdá navrţená výše 

pojistné zásoby vţdy spíše pracovního charakteru a její hodnota bude upravována na 

základě aktuálního vývoje. 

Třetí kategorií zásob, které byly definovány, tvoří poloţky č. 1, 12, 16, 23. Tato 

kategorie v sobě kombinuje řadu faktorů z obou předchozích skupin. Jedná se o poloţky 

zásob se střední a vyšší variabilitou. Vyhodnocení těchto poloţek je součástí Tab. 9. U 

této skupiny zásob byly pro konstrukci pojistných hladin pouţity velikosti 

směrodatných odchylek spolu s maximální měsíční spotřebou. Pro všechny sledované 

poloţky byly opět určeny pracovní hladiny pojistných zásob a vyhodnoceny potenciální 

finanční přínosy. Potenciální úspory u této skupiny zásob byly vyčísleny na 540 700 Kč. 

Celkově by navrhované změny pojistných hladin zásob znamenaly sníţení vázanosti 

kapitálu v zásobách o 1 274 426 Kč. Pokud bychom tuto sumu investovali formou 

běţných investičních produktů s úrokovou mírou 3 % (p.a.), dostáváme se k částce 

38 233 Kč za rok.   

Nebude patrně moţné, aby byly jednotlivé kategorie zásob ve sledované firmě rigorózně 

řízeny podle odlišných pravidel. Je ovšem důleţité, aby bylo k jednotlivým zásobám 
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přistupováno individuálně podle parametrů, které je ovlivňují. Stanovené výše 

pojistných zásob je do jisté míry moţné povaţovat za pracovní, protoţe v současných 

nestabilních trţních podmínkách můţe docházet k nepředvídatelným výkyvům a 

rychlým změnám.  
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