
 

 

 
  

 



  

 

 

 
 



  

 

 

 
 



  

 

 

 
 



  

 

 

Abstrakt 

Silná konkurence a důsledky ekonomické krize nutí firmy neustále snižovat náklady. 

Zásoby a skladové hospodářství patří mezi první možnosti jak nalézt potenciální zdroje 

úspor. Diplomová práce se zabývá analýzou skladového hospodářství firmy Spark spol. 

s.r.o. V rámci práce byly aplikovány metody klasifikace zásob a metody tvorby pojistných 

hladin zásob. Současná struktura zásob byla posouzena jak z hlediska jejich objemu, tak 

variability spotřeby. Na základě zjištěných výsledků bylo navrženo také nové uspořádání 

skladové plochy. Významným faktorem při snižování nákladů je rovněž doprava materiálu 

a zboží. V rámci práce byli porovnáni a vyhodnoceni tři aktuálně využívaní dopravci. Pro 

jejich srovnání byly aplikovány matematické metody vícekriteriálního rozhodování. 

Výsledky provedených analýz a definované závěry je možné použít při tvorbě budoucí 

obchodní a logistické koncepce firmy.      

 

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

 

 

Abstract 

Strong competition and the consequences of economic crisis are forcing companies to 

continuously reduce their costs. Inventory and stock control are among the first options 

where to find the potential sources of savings. This diploma thesis analyzes stock control 

in Spark spol. s r.o. company. The methods of stock classification and the methods of 

creation of safety stock level were applied in the work. Current structure of inventories was 

evaluated both in terms of their volume and their variability of consumption. A new 

arrangement of the storage areas was suggested on the basis of the findings. The transport 

of material and goods is another important factor of cost reduction. This thesis compared 

and evaluated three currently used carriers. Their comparison took advantage of the 

mathematical methods of multi-criteria decision-making. The result of these analyzes and 

the conclusions can be used in the creation of future business and logistics strategy of the 

company.  
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1. Úvod 

Zvyšující se konkurence a rostoucí náklady na výrobu nutí výrobní podniky hledat 

možné zdroje potenciálních úspor [2]. Česká republika již nemůže konkurovat jen cenou 

své pracovní síly, která ve světovém měřítku již není konkurenční výhodou. Výrobní firmy 

se tedy snaží hledat rezervy ve svých procesech, které by jim umožnily zvýšit jejich 

konkurenceschopnost. Za významný zdroj nákladů je v posledních letech označována 

vysoká míra výrobních zásob.   

Zásoby přitom patří mezi klíčové atributy zajišťující kontinuální průběh výrobního 

procesu. Velké množství zásob podporuje plynulost výroby, umožňuje využívat cenových 

výhod plynoucích z velkých objemů nákupu, ale také optimalizovat náklady na 

dopravu [7]. Zásoby také výrazně zkracují dobu reakce na poptávku zákazníka, která se 

stává stále silnější konkurenční výhodou. Dodací lhůta bývá ve výběrových řízení stále 

silnějším faktorem a často rozhoduje o tom, kdo zakázku bude realizovat.  

V řadě výrobních procesů není možné bez odpovídajícího množství zásob výrobu 

stabilně zajistit. Zde můžeme především zmínit procesy, kde by přerušení výroby mohlo 

znamenat zásadní hrozby (metalurgické, chemické procesy). V případě absence vstupních 

surovin do vysokopecního procesu a potenciálního ohrožení plynulého chodu vysoké pece 

může dojít k obrovským škodám. I v těchto oblastech průmyslu se však výrobní podniky 

snaží nalézt cesty, jak množství zásob alespoň redukovat. Další kategorii výrobních 

procesů lze označit jako diskontinuální, kdy výrobní proces se skládá často z desítek 

drobných operací, které na sebe navazují. Jako příklad lze uvést procesy obrábění kovů. 

V těchto strojírenských procesech se zpravidla výroba řídí podle předem jasně 

specifikované objednávky, kterou lze identifikovat dekompozicí na jednotlivé operace a 

výčet všech nutných dílů, který nazýváme kusovník. V těchto procesech je v současné 

době snaha zásoby minimalizovat jen na nejnutnější položky. 

Výrobní firmy se snaží nakupovat vstupní materiály co nejblíže okamžiku jejich 

spotřeby. To klade velké nároky na společnosti, které vstupní polotovary vyrábějí nebo 

s nimi obchodují. Tyto ekonomické subjekty se musí snažit nabízet široké spektrum zboží 

s maximální flexibilitou dodávek. Ve své podstatě tedy výrobní podniky přesouvají své 

výrobní zásoby ke svým dodavatelům. Obchoduje-li firma s hutními polotovary musí 

mimo tržní cenu také nabídnout operativní možnost dodání. Toto klade velké nároky na 

jejich skladové hospodářství a vnitropodnikovou logistiku. Velké zásoby umožňují 

okamžité uspokojení potřeb zákazníka, ale znamenají vysoké náklady spojené s jejich 
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udržováním. Náklady vyplývají nejen z vázanosti kapitálu v zásobách, ale také z nutnosti 

udržování skladu a také pojištění zásob. Vždy bude nutné nalézt optimální množství  

zásob, které při očekávaném zisku bude pro firmu ekonomicky přijatelné.            

Diplomové práce se zabývá rozborem skladového hospodářství firmy Spark spol. 

s.r.o., která se soustředí mimo jiné na obchodování s hutními matriály. Cílem práce je 

posoudit současný stav zásob, pomocí metod klasifikace zásob. Dílčím cílem je 

optimalizovat současný stav zásob, rozmístění skladových prostor, ale také vyhodnotit 

spolupráci s přepravními firmami. V práci budou použity metody klasifikace zásob, model 

stanovení pojistné hladiny zásob a metody vícekriteriálního rozhodování.   
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2. Princip metod řízení zásob 

Tradiční metody řízení zásob jsou uplatňovány v modelech uspokojování nezávislé 

poptávky. Kdy za jako nezávislou poptávku chápeme případ, kdy daná poptávka nezávisí 

na poptávce po jiném výrobku. V opačném případě hovoříme o poptávce závislé. Tak 

například poptávka po osobních automobilech je považována za nezávislou, protože ji 

nemůže výrobce automobilů přímo ovlivnit. Naopak požadavky na jednotlivé výrobní díly, 

ze kterých se automobil skládá, jsou označovány za poptávku závislou, protože se přímo 

odvíjejí od počtu vyrobených automobilů. Nezávislá poptávka je stanovována obvykle na 

základě prognostických metod. 

Určení závislé poptávky je založeno na přímých výpočtech potřeby, které vycházejí 

z prognózy nezávislé poptávky. Pro řízení zásob vytvářených pro uspokojení závislé 

poptávky jsou pak používány nejčastěji systémy JIT, MRP či MRP II [11]. 

V obecné rovině můžeme metody pro řízení zásob chápat jak nástroje, které řeší 

dva zásadní problémy: jaké množství materiálu objednat a kdy časově toto objednání 

provést [6]. Zvyšování stavu zásob může být realizováno prostřednictvím nákupu od 

dodavatelů, nebo formou výrobních poptávek a to v případě, že podnik je schopen 

potřebné zásoby vytvořit sám. V posledních letech je stále více rozšířená možnost 

konsignačního skladu, který umožňuje okamžitý přístup k zásobám bez nutnosti, aby je 

podnik přímo vlastnil. Vytvoření konsignačního skladu je však podmíněno velikostí firmy 

a jejím výrobním potenciálem. Z teoretického hlediska můžeme řízení zásob chápat 

prizmatem dvou metod: metoda stálé velikosti objednávky a metoda stálého cyklu 

objednávání. V reálné praxi však při objednávání a řízení zásob dochází zpravidla 

k paralelnímu využívání obou přístupů. Metoda stále velikosti objednávky (obr. 1) vychází 

z principu konstantní velikosti objednací dávky. Exaktním postupem nebo kvalifikovaným 

odhadem určená velikost objednávky je poté objednávána dle aktuální spotřeby. Cyklus 

objednávání je poté nepravidelný a je funkcí průběhu spotřeby. Rozdílný průběh poptávky 

po daném zboží tedy znamená, že se doba mezi jednotlivými objednávkami liší. Vzhledem 

k tomu je nutné při aplikaci této metody, určit minimální množství zásoby, jenž nám bude 

určovat okamžik připravení nové objednávky. Hodnota této zásoby tedy ve své podstatě 

dává signál pro vytvoření objednávky (odtud také název signální zásoba) [11]. Princip stálé 

velikosti objednávky tedy využívá pro řízení zásob tyto dva základní parametry:  

 konstantní výši každé objednávky, 

 definovanou hladinu signální zásoby. 
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Obr. 1 Princip objednávání metodou stálé velikosti objednávky [11] 

 

Poznámka k obr. 1: 

Q . . . velikost objednávky (konstantní) 

R . . . doba dodání 

B . . . signální zásoba 

t . . . čas (zpravidla dny) 

 

Hodnotu signální zásoby je možné přirovnat k signálnímu světlu v automobilu, 

které řidiči oznamuje, že v nádrži je již malé množství paliva. Toto množství však řidiči 

umožní dojet k nejbližší čerpací stanici a palivo doplnit [17]. V průmyslovém podniku tedy 

hodnota této signální zásoby umožňuje kontinuální průběh výroby. Pro nastavení hodnoty 

signální zásoby se využívají statistické nástroje, které hodnotí dřívější průběh spotřeby. Pro 

správné nastavení signální hladiny je tedy důležité, aby budoucí charakter spotřeby alespoň 

přibližně odpovídal analyzovaným datům. Rizika plynoucí z přerušení výrobního procesu 

v důsledku vyčerpání zásob je možné omezit vyšší hodnotou signální zásoby, což ale 

v dlouhodobém horizontu bude znamenat více zásob na skladě a tedy vyšší náklady.      

Metoda stálého cyklu objednávání (obr. 2) je založena na principu konstantní doby 

mezi jednotlivými objednávkami, ale jejich výše může být libovolná. V praxi je 

realizována tak, že objednávka je vystavována v pravidelných intervalech a její výše je 

stanovena jako rozdíl mezi maximálním stavem zásob a současným aktuálním. Vzhledem 

k vývoji poptávky tak bude objednáváno v každém objednacím cyklu zpravidla různé 
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množství výrobků. Metoda tedy klade větší nároky na sledování stavu zásob na skladě, ale 

současně umožňuje do objednávky zakomponovat výkyvy ve spotřebě. Vzhledem k těmto 

skutečnostem umožňuje tato metoda zpravidla dosahovat nižší hladiny zásob než metoda 

stálé velikosti objednávky. Toto bude ale vždy do jisté míry dáno charakterem spotřeby 

zásob, který může ovlivnit výsledky aplikace obou metod.    

 

 
 

 

Obr. 2 Princip objednávání metodou stálého cyklu objednání [11] 

 

Poznámka k obr. 2: 

Q . . . velikost objednávky 

R . . . doba dodání 

C . . . cyklus objednávání 

M . . . maximální úroveň zásob 

t . . . čas (zpravidla dny) 

 

Máme-li rozhodnout, kterou z uvedených metod aplikovat je nutné v prvé řadě 

především posoudit strukturu zásob. Toto je dáno především tím, že metoda stálé velikosti 

objednávky vyžaduje kontinuální kontrolu a evidenci zásob, které bude patrně vždy 

znamenat vyšší úroveň nákladů. Vzhledem k tomu je metoda stálé velikosti objednávky 

doporučována pro zásoby, které jsou dle Paretovy analýzy klasifikovány do skupiny A. 

Jedná se tedy o velmi omezený počet položek, které tvoří velký objem z hlediska skladu 
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nebo prodejů firmy. Pro tyto klíčové položky je nákladově výhodné kontinuálně evidovat a 

sledovat množství zásob na skladě a průběh jejich čerpání. 

Pro ostatní méně objemné (významné) položky zásob je výhodnější využít metodu 

stálého cyklu objednávání, která je obecně méně pracná [14]. Pro obě metody platí, že pro 

nastavení systému řízení zásob, je možné využít poměrně nenáročný matematický postup, 

který je založen na využití vybraných statistických ukazatelů. Pro nastavení principů řízení 

zásob je možné využít tyto metody: 

 princip ekonomického objednacího množství, 

 princip tvorby pojistných zásob. 

 

Při konkrétní aplikaci těchto metod ovšem narazíme na řadu zjednodušujících 

omezení, na kterých jsou založeny. Zjednodušení jsou dány snahou o jednoduchost a 

snadné pochopení modelů, což ovšem sebou přináší sníženou kvalitu generovaných 

výsledků. Obě zmíněné metody se proto velmi často používají pro získání vstupních 

parametrů nutných pro nastavení systémů řízení zásob. V průběhu času jsou pak vstupní 

hodnoty dále verifikovány a upřesňovány [12]. V případě nastavování pojistných hladin 

zásob jsou využívány údaje o spotřebě a dodacích cyklech, které jsou analyzovány pomocí 

vybraných měr centrální polohy a variability. Jedná se tedy o zjednodušenou statistickou 

analýzu dat. Vypovídací schopnost definovaných závěrů je přirozeně ovlivněna 

charakterem budoucí spotřeby. V případě, že tato bude výrazně odlišná od analyzovaných 

dat, bude také kvalita stanovených údajů o pojistných zásobách nízká. Metoda tvorby 

pojistných zásob je proto snadněji aplikovatelná v oblastech, kde není vysoká variabilita 

spotřeby, nebo alespoň se vyskytuje v přiměřených intervalech.  
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3. Princip modelu ekonomického objednacího množství 

Model ekonomického objednacího množství bývá také označován jako model EOQ 

(Economic Order Quantity). Zabývá se stanovením optimální objednací dávky, pomocí 

klasifikace nákladů na udržování a objednávání zásob. Při řízení zásob ve firmě můžeme 

identifikovat celou řadu zcela nehomogenních faktorů. Aby bylo možné vytvořit obecně 

uplatnitelný koncept je nutné se dopustit určitého zjednodušení. Model je proto vytvořen a 

definován pomocí řady nutných předpokladů. Mezi klíčové patří [přepracováno dle 11]:     

 konstantní a vždy přesně známá výše poptávky, 

 stálý cyklus realizace objednávky, 

 vždy přesně známé dodací lhůty, 

 úplné uspokojení poptávky – díky předchozím předpokladům je možné stanovit 

okamžik pro doplnění zásob a vyloučit tak možnost jejich vyčerpání, 

 konstantní nákupní ceny, které nejsou ovlivněny velikostí objednávky, 

 konstantní nákupní ceny, které nejsou ovlivněny dobou vyřízení objednávky, 

 konstantní přepravní náklady, které nejsou ovlivněny objednacím množstvím, 

 konstantní přepravní náklady, které nejsou ovlivněny dobou vyřízení objednávky, 

 neexistují zásoby které jsou nedostupné, 

 neexistence zásob na cestě, 

 zásoba je chápana jako jeden výrobek, 

 neuvažujeme substituty ani komplementy, 

  plánovací horizont není omezen, 

 dopravní prostředky nejsou omezeny, 

 finanční prostředky nejsou omezeny, 

 neřešíme dispoziční uspořádání skladu, 

 fixní náklady nemění svůj charakter ani při zásadních změnách objemu, 

 neuvažujeme omezenost lidského kapitálu.   

 

Při dodržení výše uvedených předpokladů je možné objednávat vždy stále stejné 

objednací množství (Q), které je doplňováno v pravidelných cyklech (C). Délka cyklu 

doplňování zásob přitom odpovídá době, za kterou je postupně zásoba vyčerpána a 

průměrná výše zásoby je rovna polovině objednacího množství [18]. Průběh spotřeby a 
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doplňování zásob je možné graficky zobrazit pomocí obr. 3. Jak je z obrázku patrné model 

pro další kalkulace používá jako množství zásob průměrnou zásobu, která je chápana jako 

polovina objednávky. Toto lze ve své podstatě považovat za další omezení. Průběh čerpání 

a doplňování zásob má tvar pilového listu, podle kterého se také často nazývá. V reálné 

praxi přirozeně nebude spotřeba mít podobný přímkový charakter, ale může být 

realizována postupným čerpáním zásob, které bude graficky zobrazeno ve formě „schodů“. 

Přímka v námi uváděném grafu tedy aproximuje hypotetickou spotřebu. Toto je přirozeně 

také nutné považovat za jisté omezení. Model ekonomického objednacího množství 

stanovuje optimální objednací dávku na základně kalkulace vybraných nákladů. Všechny 

náklady, které souvisí se zásobami pak klasifikuje do dvou skupin:  

 Udržovací náklady - Nu 

 Objednací náklady - No 

 

Udržovací náklady zahrnují všechny položky nákladů, které souvisí s tím, že firma 

vlastní zásoby a provozuje sklad. Patří sem především [přepracováno dle 11]:  

 náklady z vázanosti kapitálu v zásobách – jedná se o velikost zisku, kterou by 

vygeneroval kapitál alokovaný v zásobách, kdyby byl investovaný jinak. Zpravidla 

se zde uvažuje průměrná úroková míra. 

 náklady související s provozováním a udržováním skladu, 

 odpisy budov, 

 odpisy manipulační technicky, 

 odpisy skladovací techniky, 

 odpisy výpočetní techniky, 

 mzdy skladníků a pracovníků, kteří zajišťují provoz skladu, 

 energie nutné na provoz skladu, 

 náklady na údržbu skladu, 

 náklady na opravu hmotného majetku, 

 náklady na opravu techniky, 

 náklady na bezpečnostní pomůcky, 

 školení pracovníků, 

 pronájem skladu, 

 náklady spojené s úklidem a čistotou skladu, 

 náklady na pojištění zásob a skladových prostor, 
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 náklady z rizika fyzického poškození zásob – poškození obalu, výrobku, prošlá 

platnost či jiná forma ztráty kvality výrobku, 

 náklady z rizika morálního opotřebení – zastarání výrobku nebo náhlá změna 

požadavků zákazníků, která způsobí, že výrobek je méně prodejný.    

 

Při dalším určování nákladů a stanovení ekonomického objednacího množství, jsou 

z propočtů vyloučeny ty složky udržovacích nákladů, které se nemění s velikosti 

objednávky. Typickým příkladem zde mohou být mzdové náklady, které zůstávají při 

odlišné velikosti objednávky stejné. Při stanovení udržovacích nákladů vycházíme z těchto 

vztahů: 

                                                                hnu                                                                  [1] 

 

nu . . . jednotkové udržovací náklady 

π . . . procento z hodnoty zásob 

h . . . hodnota zásob 
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Nu . . . celkové udržovací náklady 

Q . . . velikost objednávky 

 

Vztah (2) uvádí výpočet celkových udržovacích nákladů, které model 

ekonomického objednacího množství chápe jako součin jednotkových udržovacích nákladů 

a průměrné zásoby, která je vyjádřena polovinou objednávky. Jak již bylo zmíněno model 

ekonomického objednacího množství pro kalkulaci nákladů uvažuje právě polovinu 

velikosti objednávky.  

Druhou kategorií nákladů jsou náklady související s vyřízením objednávky, kde patří 

především tyto náklady [přepracováno dle 11]: 

 náklady, které souvisejí s pravidelným sledováním stavu zásob, 

 náklady související se zpracováním objednávky, 

 náklady související s vystavením a doručením objednávky, 

 náklady na dopravu zboží, 
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 náklady související s přijetím zboží a jeho kontrolou, 

 náklady související s uskladněním zboží, 

 náklady související s evidencí zboží, 

 náklady související s fakturací. 

 

Také v případě objednacích nákladů jsou z dalších kalkulací vyloučeny ty náklady, 

které se nemění s velikostí objednávky. Pro stanovení objednacích nákladů pak využíváme 

vztah (3): 

                                                             
Q

P
nN OO                                                               [3] 

No . . . celkové objednací náklady, 

no . . . jednotkové objednací náklady, 

P . . . velikost roční potřeby, 

Q . . . velikost objednávky.  

 

Výši celkových nákladů spojených s držením zásob pak můžeme vyjádřit jako sumu 

udržovacích a objednacích nákladů, dle vztahu (4):  
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Optimální objednací množství zjistíme pokud nalezneme pro funkci zapsanou ve 

vztahu (4) lokální extrém, v našem případě minimum. Toto zajistíme druhou derivací, 

kterou položíme rovnu nule. Poté získáme vztah pro optimální objednací množství, který 

lze zapsat takto (5): 
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Optimální ekonomické objednací množství je tedy stanoveno na základě roční 

potřeby, jednotkových objednacích nákladů a jednotkových udržovacích nákladů. Při 

stanovení jednotkových nákladů je výrazně jednoduší určení udržovacích nákladů, u 

kterých lze jednotlivé složky poměrně exaktně vyjádřit.  
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Obr. 3 Princip modelu ekonomického objednacího množství [11] 

 

 

 
Obr. 4 Princip modelu ekonomického objednacího množství – vznik nedostatku [11] 

 

 

 

 
 

 

Obr. 5 Pojistná zásoba [11] 
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Poznámka k obr. 3, 4, 5: 

Q . . . velikost objednávky  

Z  . . . průměrná zásoba 

C . . . cyklus objednávání 

PZ . . . pojistná zásoba 

t . . . čas (zpravidla dny) 

 

Uvádí se, že v případě jednotkových udržovacích nákladů může být jejich výše 

v intervalu 20 – 30 % z hodnoty zásob [23]. V případě zboží, které vyžaduje speciální 

podmínky pro skladování (chlazení) může být tato hodnota ještě výrazně vyšší. Stanovení 

jednotkových objednacích nákladů naráží často na problémy co a v jaké míře zařadit do 

celkové kalkulace. Pracovník z obchodního oddělení určitou část pracovní doby věnuje 

vyřizování objednávek. Jeho čas věnovaný této činnosti může být v rámci každého měsíce 

nebo dokonce týdne jiný. Jak velkou část jeho mzdy pak zařadit tedy do definovaných 

nákladů. Obdobným způsobem bychom mohli rozporovat většinu bodů, které jsou uvedeny 

v nákladech na objednávání. V případě objednacích nákladů je tedy nutné se dopustit 

určitého zjednodušení a při kalkulaci nákladů zakomponovat především ty klíčové a 

jednoznačné. Přesné stanovení jednotkových objednacích i udržovacích nákladů pak bude 

ostatně vždy do jisté míry subjektivní povahy.  
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4. Princip tvorby pojistných zásob 

Model ekonomického objednacího množství vychází z předpokladu známé a 

konstantní výše poptávky, ale také předem známého cyklu dodání. Tyto zjednodušení pak 

zajišťují, že firma vždy dostane objednané množství ve sjednaném čase a termínu. Ve své 

podstatě tedy objednatel nikdy neřeší rizika plynoucí z nedostatku nebo absence zásob. 

Tyto předpoklady jsou však v současných tržních podmínkách značně nereálné a mohou se 

vyskytovat snad jen v ojedinělých případech, kdy má firma díky státní legislativě v dané 

oblasti monopol na poskytování určitých služeb. 

Ve všech ostatních oblastech musí každá firma počítat s tím, že může přijít výrazně 

vyšší spotřeba nebo se může zásadním způsobem změnit termín dodání [15]. Pro tyto 

případy musí být firma připravena vykrýt neplánované výpadky a zajistit plynulost výroby, 

pokud se sama nechce dostat do problémů. Je nutno poznamenat, že zejména v oblasti 

dodávek v systémech JIT jak je vyžadují výrobci v oblasti osobních automobilů, mohou 

případné odchylky od sjednaných termínů znamenat velké finanční sankce. Při stanovení 

výše pojistné zásoby (obr. 5) je nutné znát pravděpodobnost rozdělení poptávky, ale také 

cyklů realizace objednávky. Model tvorby pojistných zásob v rámci určitého zjednodušení 

předpokládá, že kolísání obou veličin je možné popsat normálním rozdělením. V tomto 

případě bude možné pro stanovení pojistné zásoby využít vybrané míry střední polohy a 

variability. Na jejich základě můžeme vzorec pro stanovení pojistné zásoby napsat 

následujícím způsobem (6):      

 

                                                  2
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Rd DRkPZ                                              [6] 

 

k - koeficient zajištění, 

σd - směrodatná odchylka denní spotřeby, 

R  - průměrná doba cyklu realizace objednávky, 

D  - průměrný denní prodej, 

σR - směrodatná odchylka cyklu realizace objednávky. 

 

Koeficient zajištění reprezentuje úroveň obsluhy, tedy hladinu zajištění na jakou se 

hodná firma zabezpečit proti případným výkyvům. Čím větší úroveň obsluhy, tím vyšší je 

požadovaná pojistná zásoba, ale s ní taky náklady na udržování zásob [13]. Hodnota 

koeficientu zajištění je dána funkcí normálního rozdělení pravděpodobnosti.   
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5. Problematika výběru dodavatelů 

Výběr a porovnání dodavatelů může být realizováno různými způsoby. Většina je 

však založena na monitorování předem definovaných izolovaných kritérií. Při vlastním 

rozhodování je možno zvažovat celou řadu kritérií, jenž se dotýkají nabízených výrobků a 

služeb, zejména jejich jakosti, ceny a kontraktačních podmínek. V praxi však je počet 

sledovaných kritérií většinou omezen na ty, které mají určitou váhu z hlediska konkrétních 

podmínek podniku. Jejich výběr je nutné přirozeně důkladně uvážit. Průmyslové podniky 

dávají většinou přednost těm, které ovlivňují ekonomické a obchodní cíle firmy a jsou 

měřitelná ve výsledcích podniku (cena, kvalita, čas dodání) [5]. Tato kritéria poté 

pochopitelně určují finální kvalitu výrobku. Je nutno zvažovat i objem nákupu od 

příslušného dodavatele, tzn. jeho finanční a ekonomickou závažnost. Význam hraje 

přirozeně také to, jaké má firma s daným dodavatelem zkušenosti [11]. Velký význam 

v této souvislosti je nutné přisoudit systému hodnocení dodavatelů, který je klíčový i pro 

budování dlouhodobé spolupráce. Hodnocená kritéria můžeme klasifikovat do čtyř 

základních kategorií [3]:   

 kritéria, která se týkají výrobků,  

 kritéria, která se týkají poskytovaných služeb,  

 kritéria, která se týkají ceny a kontraktačních podmínek,  

 kritéria, která hodnotí chování a přístup dodavatele.  

 

Při obtížném rozhodování lze vybrat buď jednoho, ale také několik dodavatelů. 

Často je lépe dát přednost nákupu z více zdrojů, čímž se eliminuje závislost pouze na 

jediném dodavateli a navíc se tím naskýtá možnost srovnání [24].  

U opakovaných nákupů se doporučuje přehodnocovat rozhodnutí o volbě 

dodavatele a to na základě aktualizovaných informací doplněných o srovnání nových 

nákupních možností a zkušeností. Toto je dáno také tím, že v případě opakovaného nákupu 

má zpravidla nákupčí dostatek informací jak o nakupované komoditě, jejích alternativách, 

ale také o současných a potencionálních dodavatelích.   

Při nákupním rozhodování je vždy užitečné rozlišit dvě skupiny dodavatelů. První 

skupinu tvoří menší regionální dodavatelé. Pro tyto subjekty mohou být důležité i menší 

zakázky. Tito dodavatelé se snaží v maximální míře plnit dohodnuté objednávky, protože 

nechtějí přijít o svého zákazníka, ani ztratit kredit před ostatními potenciálními 

partnery [10]. S těmito dodavateli bývají zpravidla menší obtíže vzhledem k ekonomickým 
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tlakům, které na ně vyvíjí jejich konkurence. Druhou skupinu tvoří velcí dodavatelé, kteří 

jsou schopni dodat, často i pohotově, poměrně široký sortiment výrobků, ale někdy 

očekávají větší aktivitu od kupujícího či ústupky v kvalitativních parametrech. Tito 

dodavatelé také zpravidla nabízejí obchodované zboží za vyšší ceny, ale jsou schopni 

okamžitě dodat většinu poptávaného sortimentu. Zpravidla jsou také schopni rychleji a 

efektivněji řešit problémy týkající se reklamací a neshod v dodávkách. Menší dodavatel 

nebude mít pravděpodobně okamžitě na skladě dostatek volných surovin, které může 

poskytnout jako náhradu za nekvalitní. Pokud se jedná o stěžejní komoditu je vhodné mít 

pro dodávky větší počet dodavatelů, kteří mohou v případě výpadku dalších konkurentů 

dodat požadované množství zásob. Větší počet dodavatelů také umožňuje do jisté míry 

snižovat pořizovací cenu zboží. Nemusí se jednat jen o snížení samotné ceny zásob, ale 

také například nákladů na dopravu, skladování. Omezený okruh dodavatelů se pak týká 

především velkých nadnárodních společností.      

 

Obr. 6 Vícerozměrný charakter hodnocení obchodních nabídek [25] 
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Při vlastním rozhodování o dodavateli lze postupovat tak, že (podle dostupnosti 

informací a závažnosti nákupního rozhodování) rozhodnutí bude výsledkem [4]: 

 expertního odhadu týmu nebo odpovědného jednotlivce, 

 bodovacího hodnocení (prostého nebo s oceněním – vážením – významnosti 

jednotlivých kritérií), 

 zvážením výsledků kalkulace těch faktorů, které lze přímo kvantifikovat, a faktorů 

nepřímé kvantifikace kvalitativních charakteristik (prostřednictvím bodování nebo 

expertního odhadu), 

 kombinace předchozích přístupů, 

 metodami založenými na vícekriteriálním rozhodování. 

 

Obr. 6 ukazuje problém vícerozměrnosti při hodnocení dodavatelů. V případě, že je 

nutné kvantifikovat řadu různých kritérií není toto možné již realizovat bez využití 

vhodných metod. Například v oblasti výroby osobních automobilů jsou v rámci 

dlouhodobých dodavatelských smluv často hodnoceny desítky různých aspektů. Porovnat 

v tomto systému mezi sebou několik dodavatelů již vyžaduje systém založený na 

vícekriteriálním hodnocení.     

Efektivní systém hodnocení a porovnávání dodavatelů může být také důležitý jako 

nástroj pro dlouhodobou spolupráci a zlepšování kvality realizovaných služeb [8]. 

V nespolední řadě může exaktně prováděné hodnocení přispět k snížení smluvní ceny.  
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6. Metody vícekriteriálního rozhodování 

Úlohami vícekriteriálního rozhodování chápeme takové rozhodovací úlohy, v nichž 

jsou důsledky jednotlivých rozhodnutí posuzovány podle více kritérií. Řešením úlohy 

vícekriteriálního rozhodování se tedy rozumí postup, jehož aplikací jsme schopni nalézt 

optimální stav systému, a to vzhledem k více než jednomu uvažovanému kritériu [20]. 

Jelikož neexistuje žádná univerzální teorie, která by se dala použít pro libovolnou 

rozhodovací úlohu, je nutné vymezit základní přístupy k řešení úloh vícekriteriálního 

rozhodování. Je-li možné určit všechny diskrétní varianty, tedy, že jsme schopni vytvořit 

konečnou množinu přípustných řešení, a to včetně jejich ocenění pomocí kritérií, jedná se 

o úlohu vícekriteriálního hodnocení variant. V případě, že jsou však jednotlivé varianty a 

kritéria vymezena souborem funkcí omezujících podmínek a účelových funkcí, mluvíme o 

úloze vícekriteriálního programování [20].  

Metody vícekriteriálního rozhodování jsou využitelné v oblastech, kde je problém 

charakterizován řadou nehomogenních veličin, jejichž konkrétní hodnoty musíme při 

hodnocení zohlednit [20]. Často je navíc nutné mezi sebou porovnávat desítky různých 

variant, které hodnotíme pomocí řady kritérií. 

V úlohách vícekriteriálního rozhodování je za důležité klasifikační hledisko 

považována dostupnost informací, jež mohou být součástí zadání úlohy, nebo které jsme 

schopni získat během jejího řešení. Na základě tohoto hlediska lze úlohy členit do čtyř 

kategorií. Úlohy s informací umožňující skalarizaci optimalizačního kritéria, tj. s 

kardinální informací o kritériích, jsou charakteristické tím, že jsou původně formulovány 

jako úlohy vícekriteriální a existuje zde informace umožňující shrnutí více kritérií do 

jednoho kritéria skalárního. Úlohy bez informace umožňující skalarizaci jsou základem 

teorie i praxe vícekriteriálního rozhodování. Základem těchto úloh je pojem tzv. 

nedominovaného řešení, což je výběr takové varianty, ke které neexistuje lepší tak, že by 

bylo možné některé hodnoty kritérií zlepšit, aniž by se hodnoty jiných zhoršily [21].  

Třetím typem úloh jsou úlohy s informací získanou v průběhu řešení, kdy 

informace jsou získávány zpravidla prostřednictvím dialogu uživatele s počítačovým 

programem. Problém při použití těchto metod je však v tom, že uživatel na otázky kladené 

počítačem často spolehlivě odpovědět neumí, a tak do něj vkládá soustavu domněnek, což 

může vést k odchýlení od objektivně optimálního řešení. Špatně vytvořená vstupní data 

jsou pak příčinou nekvalitních výsledků. Posledním typem úloh je parametrické řešení úloh 
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vícekriteriální optimalizace. Jsou to zobrazení, jimiž je udáno optimální řešení pomocí 

funkce vložené informace. Nevýhodou těchto úloh však je jejich častá nepřehlednost. 

V reálné praxi se můžeme setkat také vzájemnými kombinacemi výše uvedených 

možností. Obecně lze říci že, dostupnost a kvalita informací je při hledání optimálního 

řešení klíčový faktor. Při řešení úloh vícekriteriálních problémů se často opakují situace, 

kdy špatné výsledky jsou již v prvním kroku dány nekvalitním vstupními daty.  

Každá vědní oblast využívá často specifický pojmový aparát. Také v případě metod 

vícekriteriálního rozhodování se můžeme setkat s řadou základních pojmů, kterými 

definujeme řešený problém. Mezi elementární můžeme zařadit [20]:  

 Rozhodovatel – subjekt, který má za úkol učinit rozhodnutí (člověk který vybírá 

určitý produkt, firma jež vybírá dodavatele). 

 Kritéria – hlediska, ze kterých jsou varianty posuzovány. 

 Rozhodnutí – výběr jedné nebo více variant z množiny všech přípustných variant. 

 Kriteriální matice – je-li hodnocení variant podle kritérií kvantifikováno, údaje 

uspořádáváme do kriteriální matice Y = (yij). Prvky této matice vyjadřují hodnocení 

i-té varianty  podle j –tého kritéria. Řádky odpovídají variantám, sloupce kritériím.  

 Varianty (alternativy) – konkrétní rozhodovací možnosti, které jsou realizovatelné. 

 

Zásadní otázkou je často charakter a povaha hodnocených kritérií. Kritéria 

můžeme klasifikovat podle řady principů. Obecně můžeme sledovaná kritéria dělit do 

dvou zásadních skupin, podle těchto hledisek:   

 rozměrový charakter 

 kvantitativní – objektivně měřitelné údaje, 

 kvalitativní – nelze objektivně měřit, varianty jsou hodnoceny slovně, proto 

je nutné užít k převedení slovního hodnocení různé bodovací stupnice či 

relativní hodnocení variant. 

 povaha srovnání 

 maximalizační – nejlepší hodnoty mají nejvyšší hodnoty,  

 minimalizační – nejlepší hodnoty mají nejmenší hodnoty. 
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Kritéria založená na kvantitativním ukazateli jsou snadno a objektivně hodnoceny. 

Nejčastěji sem patří kritéria ekonomická (cena, splatnost), technologická (fyzikální 

vlastnosti) a další. Jelikož jsou tato kritéria vyjádřena v jednoznačných jednotkách je 

hodnocení a kvalita definovaných závěrů velmi dobrá. Opatrně je nutné přistupovat ke 

kritériím, které jsou definované kvalitativně. Jedná se zpravidla o kritéria, která jsou 

vyjádřena slovně (například spokojenost s komunikací s dodavatelem). U těchto kritérií se 

zpravidla postupuje tak, že se převádí na kvantifikovatelné jednotky ve formě určité 

stupnice. V případě uvedené kvality komunikace s dodavatelem může být stanovená 

stupnice 1 – 10, kdy nejvyšší hodnota znamená maximální spokojenost a nejmenší zásadní 

problémy. Další hodnoty uvnitř definovaného intervalu představují další možné stupně 

hodnocení. Tímto způsobem je možné převést kvalitativní na kvantitativní kritéria. Vždy je 

ale nutné citlivě volit rozsah stupnice a systém hodnocení. Výsledky realizovaných metod 

vícekriteriálního rozhodování jsou objektivnější pokud je mezi sledovanými kritérii většina 

těch, které jsou kvantitativní. Pokud řešíme problém, který je popsán jen kvalitativními 

kritérii, je vhodné založit zjištěné hodnocení na širším spektru metod.       

Dalším hlediskem je maximalizační a minimalizační rozměr kritérií. Při řešení 

většiny problémů se dostaneme do situace, kdy jsou sledované varianty popsány jak 

maximalizačními tak minimalizačními kritérií. V tomto případě je vhodné převést 

sledované kritéria na jeden typ.     

 

Hodnocené varianty mohou mít dle zkoumané oblasti neomezenou podobu. Obecně 

můžeme definovat čtyři základní speciální podoby variant: 

 Ideální varianta – hypotetická či reálná varianta, která dosahuje ve všech kritériích 

nejlepší možné hodnoty. Taková varianta by dominovala všem ostatním variantám.  

 Dominovaná varianta – pokud jsou všechna kritéria maximalizační, varianta Ai 

dominuje variantu Aj pokud existuje alespoň jedno kritérium Kl, že yil > yjl , 

přičemž pro ostatní kritéria platí (yi1, yi2, . . ., yin) ≥ (yj1, yj2, . . .,yjn). 

 Paretovská varianta, nedominovaná varianta – varianta, která není dominovaná 

žádnou jinou variantou. 

 Bazální varianta – hypotetická či reálná varianta, jejíž ohodnocení je nejhorší 

podle všech kritérií. Taková varianta by byla dominovaná ostatními variantami.  
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Stejně jako můžeme charakterizovat sledovaná kritéria, můžeme hodnotit 

rozhodovací problémy a procesy. Tyto je možné členit z mnoha hledisek. Nejsnadnější 

dělení je možné z hlediska jejich složitosti a možnosti algoritmizace. Toto je u 

rozhodovacích problémů dáno faktory jako je jistota, riziko, nejistota. Každý rozhodovací 

proces může být současně různě strukturovaný. Pokud se podíváme na rozhodovací 

problémy, můžeme říct, že dobře strukturované jsou zpravidla opakovaně řešeny na 

operativní úrovni. Pro tyto problémy existují zpravidla rutinní postupy na jejich odstranění. 

Pro tyto problémy je typické, že proměnné, které se v nich vyskytují, lze kvantifikovat a 

mají zpravidla jediné kvantitativní kritérium hodnocení. Nalezené řešení je poté dáno 

předem definovaným postupem, který lze zjednodušeně zapsat například ve formě 

vývojového diagramu. 

Špatně strukturované problémy se vyskytují zpravidla na vyšších úrovních řízení a 

jsou charakteristické novostí a neopakovatelností. Vzhledem k tomu je zde potřeba 

uplatnění tvůrčího přístupu a využití širokého spektra znalostí. Současně se zde vyskytuje 

velké množství relevantních kritérií a také široká nabídka variant. Vyhodnocení optimální 

varianty je proto obtížné stejně jako interpretace možných řešení. Právě pro tento charakter 

řešených problémů je vhodné využití metod vícekriteriálního rozhodování. 

V případě využití vícekriteriálních metod rozhodování je rozhodovateli umožněno 

posuzovat varianty vzhledem k rozsáhlému souboru kritérií. Je zde kladen důraz na 

explicitní, nikoli intuitivní, vyjádření chápání důležitosti jednotlivých kritérií 

hodnocení [20]. Vzhledem k těmto skutečnostem je celý proces hodnocení zcela 

transparentní a zjištěné výsledky pak zahrnují všechna sledovaná kritéria.  
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7. Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty 

Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty je založena na vyhodnocení optimální 

varianty na základě porovnání euklidovské vzdálenosti. Fiktivní varianta představuje 

ideální možnost z hlediska všech kritérií. Obr. 7 zobrazuje třírozměrný prostor (3 kritéria -  

K1 – K3), kdy ideální varianta představuje průsečík úseček daných kritérií. Délka úsečky  

tedy představuje nejlepší hodnotu daného kritéria. U všech sledovaných variant je pak 

změřena vzdálenost k tomuto bodu. Varianta, u které bude tato vzdálenost nejkratší je 

označena jako optimální [21].    

Největší výhodou této metody je bezesporu to, že zohledňuje rozdíly mezi 

konkrétními hodnotami jednotlivých kritérií. Metoda zohledňuje i jednotlivé hodnoty 

každého kritéria a v rámci hodnocení pak využívá rozdíly mezi nimi. Sledovaná kritéria 

nemusí mít stejný význam, který je dán určenými vahami. Váhy mohou být určeny 

intuitivně (v případě malého počtu kritérií) nebo pomocí výpočetních metod. Analýzu 

zkoumaných variant pomocí metody vzdálenosti od fiktivní varianty můžeme rozdělit do 

těchto kroků:    

 stanovení vah u jednotlivých kritérií (vi),  

 určení nejlepších hodnot jednotlivých kritérií (xi
*
),  

 určení nejhorších hodnot jednotlivých kritérií (x
0
i), 

 určení vzdálenosti od varianty fiktivní (Dj) na základě vztahu (7): 

 

 

                                                                                                                                             [7] 

 

 

vi . . . váha, 

xij . . . hodnota každého z kritérií z hlediska jednotlivých variant, 

x
*
i . . . nejlepší důsledek vzhledem k i – tému kritériu, 

x
0

i . . . nejhorší důsledek vzhledem k i – tému kritériu. 

 vyhodnocení sledovaných variant, 

 určení konečného pořadí, 

 definování závěrů a doporučení. 
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Výhodou této metody je skutečnost, že pro stanovení optimální varianty není nutné 

převádět sledovaná kritéria na jednotný formát (maximalizační, minimalizační). Metoda je 

současně numericky nenáročná a v případě jejího převedení do elektronické podoby 

(například v prostředí MS – EXCEL), je možné ji využít pro denní operativní porovnávání 

různých multikriteriálních problémů. Velký význam lze spatřovat v nastavení vah 

jednotlivých kritérií, která zásadním způsobem ovlivní zjištěné výsledky. V případě, že 

počet kritérií je větší než 4-5 je vhodné pro stanovení vah využít některou z výpočetních 

metod. Toto umožní snížit subjektivní charakter přidělování vah jednotlivý kritériím.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Princip vzdálenosti od fiktivní varianty 
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8. Možnosti předpovědi budoucí spotřeby zásob 

Předpověď budoucího stavu je zcela obecně vždy základním kamenem jakéhokoli 

plánování a tím i řízení [9]. Nejinak je tomu u řízení zásob. Vazba mezi předpovědí a 

přímým řízením zásob je nejvíce patrná v oblasti nastavování a řízení pojistné zásoby. 

Přesnost odhadu budoucího stavu je přímo úměrná snižování pojistné složky zásoby. Jinak 

řečeno: čím přesněji budeme schopni předvídat budoucí stav v oblasti rozptylu poptávky 

od střední hodnoty, tím menší bude pojistná zásoba. Prudké sezónní výkyvy, nové trendy, 

turbulentní vnější ekonomické prostředí - to jsou všechno faktory, které činí předpovědi 

stále obtížnějšími [11].  

Velké výkyvy, změny na trzích a velká turbulence prostředí může někdy svádět 

k myšlence, že předpověď budoucí spotřeby je ve své podstatě nereálná [16]. Realizovat 

předpověď s naprostou jistotou nebude nikdy již vzhledem k teorii pravděpodobnosti 

možné, přesto lze výsledky predikce spotřeby úspěšně využívat při řízení zásob. Je nutné 

ovšem pro kvalitu předpovědi použít vhodné nástroje a metody. Mezi exaktní metody 

předpovědi poptávky můžeme zařadit metody využívající statistických principů. Tyto 

metody jsou založeny na analýze údajů z minulých období, na jejichž základě jsou pak 

odhadovány budoucí spotřeby. Zjednodušeně můžeme odhad budoucí spotřeby zobrazit 

jako přímku, která je proložena údaji z minulosti. Směr této přímky nám ukazuje budoucí 

spotřebu (obr. 8). Pro konkrétní odhady budoucí spotřeby můžeme poté využít tyto 

statistické metody [1]: 

 klouzavé průměry, 

 vážené klouzavé průměry, 

 regresní analýzu, 

 korelační analýzu.    

 

Metody založené na bázi klouzavých průměrů se snaží dosavadní vývoj spotřeby 

proložit přímkou, která ukazuje směr dalšího vývoje. Regresní a korelační analýza pak 

umožňuje měření síly určitých závislostí a nalezení matematického tvaru křivek 

zobrazujících budoucí spotřebu. Velmi často však údaje o předchozí spotřebě chybí nebo 

jsou dostupné jen v omezené míře. Často pak jsou pro odhad budoucí spotřeby využívány 

spíše intuitivní metody, které jsou založené na osobních znalostech a zkušenostech. 

Výhodné je, když výsledné rozhodnutí je podloženo jak exaktní analýzou, ale také osobní 

zkušeností. 
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Má-li pracovník, který provádí predikci budoucí spotřeby patřičné zkušenosti z daného 

oboru podložené dlouhodobou praxí, nemusí být kvalita předpovědi špatná.     

 

Obr. 8 Aproximační přímka při předpovědi spotřeby [11, 27] 

 

V případě zavádění nového výrobku na trh, nebo v případě, že není dostupná 

historie o prodeji dané komodity, je výhodné před uvedením výrobku provést 

marketingový průzkum. Tento je prováděn standardními metodami přímého dotazování u 

potenciálních spotřebitelů. Jeho cílem je odhadnout očekávané chování a motivaci 

spotřebitelů, stejně jako jejich preferenční návyky. Chování spotřebitele a jeho loajalita 

k některým výrobkům může být ovlivněna řadou faktorů, od sociálních, ekonomických, ale 

také kulturně - společenských.    

Při odhadu předpokládaných prodejů je nutné také zohlednit trendy a konkurenční 

prostředí, zejména v oblastech, kde jsou velké změny v používaných technologiích. Jedná 

se především o oblasti spotřební elektroniky, jako jsou mobilní telefony, výpočetní 

technika a další výrobky. Zde je důležité vždy detailně identifikovat úroveň konkurenčních 

produktů, neboť ta přímo ovlivňuje morální životnost ostatních výrobků. Složitost celého 

procesu navíc výrazně komplikuje vysoká míra konkurence ve všech výrobních oblastech. 

Vzhledem k tomu také neustále stoupá význam kvality a hlavně efektivity procesů 

výzkumu a vývoje.     
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9. Význam nákupního procesu pro výrobní organizaci 

Nákup lze definovat jako řízení činností organizace spojených se zajištěním vstupů 

pro efektivní práci dalších procesů. Vzhledem k tomu, že organizace může poskytovat 

svým zákazníkům jen tak kvalitní produkty, jaké je schopna získat od svých dodavatelů, je 

nákup považován za stěžejní článek podnikatelských činností [11]. 

Velmi často je však oblast nákupu v průmyslových firmách v České republice 

značně podceňována, přestože se jedná o klíčovou činnost, která často rozhoduje o úspěchu 

celého procesu realizace zakázky. Pracovníci, kteří jsou za nákup zodpovědní musí mít 

hluboké znalosti v řadě oblastí. Zmínit pak můžeme především [11]:  

 znalost technických parametrů nakupované komodity, 

 znalost legislativních nařízení, 

 znalost celních a daňových předpisů, 

 znalost jakostních požadavků na výrobek a patřičných certifikátů, 

 jazykové znalosti.  

 

Mimo odborných kvalit musí často pracovníci z oblasti nákupu mít řadu osobních 

schopností, které jsou při vyjednávání s dodavateli nutné. Jedná se především o [11]: 

 komunikační schopnosti, 

 organizační schopnosti, 

 schopnost udržovat mezilidské vztahy, 

 adekvátní morální vlastnosti. 

 

Všechny znalosti a schopnosti jsou pak předpokladem úspěšného zvládnutí činností 

v oblasti nákupu surovin a zboží. Obecně lze říci, že cílem nákupního procesu je dokonalé 

uspokojení potřeb dané organizace. Toto však bude vždy podmíněno vynikající znalostí 

organizace a jejich potřeb. Pracovník v oblasti nákupu musím být rovněž schopen rychle a 

efektivně provést analýzu trhu a vyhodnotit současnou situaci. Přestože dnes disponujeme 

moderní a výkonnou výpočetní technikou, není toto vzhledem k záplavě informací snadný 

úkol. Jednotlivé nákupní operace by poté měly být součástí dlouhodobé nákupní strategie 

podniku. Současné ekonomické změny vytvářejí na oblast nákupu nebývalé tlaky, které 

jsou dány nutností snižování nákladů. V řadě případů pak je ze všech sledovaných kritérií 

upřednostňována především cena nakupované komodity. Toto často brání dlouhodobější 

spolupráci s dodavateli a tvorbě a budování dlouhodobé nákupní koncepce. Každá 
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organizace by však měla podle svých potřeb jednoznačně definovat svou nákupní strategii 

a z ní plynoucí opatření pro jednání s dodavateli.             

Po vnitřní analýze potřeb organizace a analýze trhu lze stanovit postavení 

organizace vůči jednotlivým dodavatelům a stanovit nákupní strategii. Na základě strategie 

jsou implementovány případné změny v řízení nákupních činností s cílem dosažení 

stanovených cílů. Pro jejich zvládnutí je nezbytné využívat shromážděné informace pro 

komunikaci uvnitř organizace i s dodavateli. Potřeby nákupu lze vnímat ve dvou rovinách. 

První je organizační, která vyplývá z celkové strategie organizace a navazuje na ni 

začleněním nákupu v organizační struktuře a vymezením odpovědností a pravomocí 

nákupce. Druhá, technická, která slučuje analýzu trhu, stanovení strategických dodavatelů, 

stanovení způsobu jejich hodnocení a řízení a rozsahu technických parametrů [11]. 

Pro stanovení potřeb organizace je nutné si nejprve uvědomit jakým způsobem je nákup 

navázán na samotnou výrobu a konečné uspokojení zákazníka. Z pohledu plánování a 

řízení výroby můžeme hovořit o dvou zásadních systémech:  

 výroba na objednávku, 

 výroba podle plánu. 

 

Řada výrobních organizací pak bude při plánování využívat oba zmíněné principy, 

neboť některé zakázky mohou být vyráběny jen ojediněle (jen při objednávce zákazníka) a 

jiné jsou vyráběny dlouhodobě podle ročního plánu. V případě výroby na objednávku 

můžeme využít systém řízení pomocí koncepce MRP (Material Requirement Plannig), 

který je založen na organizovaném plánování materiálových požadavků. V rámci tohoto 

systému si klademe tři základní otázky: 

 Jaký materiál potřebujeme ?  

 Kolik ho potřebujeme ? 

 Kdy ho potřebujeme ?   

 

Cílem je vytvoření plánu objednávání materiálu, jeho zadávání do výroby a vlastní 

výroby polotovarů a hotových výrobků, který umožní splnění požadovaného plánu výroby 

a minimalizaci stavu zásob. V rámci této koncepce vycházíme tedy z toho, že známe 

vyráběné množství, druh a množství nutných vstupních surovin a také čas realizace. Pokud 

budeme uvažovat, že nutné vstupy do výroby můžeme pořídit okamžitě, je možné provádět 

nákup prakticky k okamžiku spotřeby. V tomto systému tedy můžeme ve velké míře 
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minimalizovat stav zásob. V řadě výrobních oblastí však i v případě výroby na objednávku 

musíme udržovat jistou hladinu pojistných zásob pokud je nutné je před použitím určitým 

způsobem upravit (technologické důvody). Obecně lze ale říci, že řízení nákupního 

procesu v tomto systému je výrazně jednoduší. 

Řízení výroby podle plánu klade na kvalitu nákupního procesu značně vyšší 

nároky. Odhadnout očekávanou spotřebu a tedy potřebné množství zásob je podmíněno 

kontinuální statistickou analýzou, ale také detailním monitorování pohybů trhu. Nízká 

úroveň zásob může ohrozit nepřerušovaný průběh výroby stejně jako uspokojení potřeb 

zákazníka. V případě dlouhodobých výpadků v dodávkách může také znamenat i ztrátu 

zákazníka. Vysoké hladiny zásob pak znamenají velké náklady plynoucí z jejich 

skladování a umrtvení finančních prostředků. Jestliže se navíc jedná a vstupní suroviny, 

které mohou v důsledku omezené trvanlivosti zcela ztratit svou hodnotu, probíhá řízení 

zásob v podmínkách velkých rizik. Řízení nákupu musí být tedy úzce spjato s oddělením 

obchodu a řízení výroby. 

Pro správné stanovení potřeb firmy je nezbytné si také uvědomit, že tržní prostředí 

nabízí zároveň suroviny, které nenaplňují požadované parametry, ale i produkty 

převyšující svými parametry požadavky organizace. Zpravidla ve většině případů jsou tyto 

„nepoužitelné vlastnosti“ nakupovaných produktů spojeny s vyšší cenou a tedy vyššími 

náklady (ztrátami) v procesu nakupování. Ztráta tedy může být také způsobena 

neočekávanou vyšší poptávky, která způsobí, že bude nutné nakoupit vstupní suroviny za 

výrazně vyšší cenu.  

Klíčový bude vždy systémový přístup při řízení celé výrobní organizace. 

Nadefinování komplexního systému je tím důležitější, čím je daná organizace větší a 

významnější. Ve společnosti, která poskytuje služby, bude systém nákupu velmi 

jednoduchý na rozdíl od společnosti, která je zapojena do systému SCM (Supplier Chain 

Management). Jestliže, budeme řešit otázky optimalizace systému nákupu vždy budeme 

muset posuzovat tyto aspekty: 

 optimální začlenění útvaru nákupu do systému výrobní organizace, 

 optimální dělení nákupního oddělení, 

 vazby nákupu na výrobu a prodej, 

 měření efektivity práce oddělení nákupu a jednotlivých pracovníků, 

 minimalizace rizik plynoucích z potenciálních výpadků nákupního procesu. 
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10. Druhy skladů a jejich funkce 

Jednotlivé komodity vyžadují často podle množství, tvaru, hmotnosti skupenství 

různé způsoby skladování a různá zařízení na skladování. Současně mohou vyžadovat 

zcela odlišné mechanizační prostředky pro manipulaci. Ve většině případů se zboží, 

materiál nebo suroviny skladují převážně v manipulačních jednotkách. Může se jednat o 

kusový materiál uložený na paletách, přepravkách nebo bednách. Kapaliny mohou být 

skladovány v láhvích, sudech nebo nádržích. Vzhledem k tomu mohou být požadavky na 

skladování často velmi odlišné dle dané suroviny nebo materiálu [28]. Přesnou specifikaci 

manipulačních jednotek můžeme nalézt v ČSN 269030, která tyto dělí na [29]: 

 přepravní svazky, 

 jednotky přepravního balení, 

 ložené přepravní plošiny, 

 ložené přepravky, 

 ložené ukládací bedny, 

 ložené kluzné podložky, 

 paletové jednotky.   

 

Manipulační jednotky musí být vytvořeny tak, aby při manipulaci, přepravě a 

skladování nebyla ohrožena bezpečnost osob, musí být uzpůsobené k mechanizované nebo 

ruční manipulaci, jejich hmotnost a rozměry musí vyhovovat předpokládanému druhu 

skladování a přepravě a musí poskytovat ochranu loženého materiálu [29]. 

Efektivní fungování skladového hospodářství může zásadním způsobem ovlivnit 

konkurenceschopnost firmy. Obecně lze říci, že elementárním úkolem skladu je 

ekonomické sladění odlišně dimenzovaných materiálových toků. Skladování je důležité 

z hlediska řady aspektů. Mezi základní motivy řadíme především [28]: 

 funkce vyrovnávací - kompenzace odlišných materiálových toků a materiálových 

potřeb v daném čase, 

 funkce zabezpečovací - minimalizace dopadů rizik znamenajících časový posun 

dodávek, 

 funkce kompletační - tvorba sortimentu nebo sortimentních druhů podle 

individuálních potřeb průmyslových podniků,  

 funkce spekulační - vyplývající z očekávaného cenového růstu na zásobovacích 

a odbytových trzích. 
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 funkce zušlechťovací - jedná se o změnu kvality a jakosti materiálu v průběhu 

skladování (např. stárnutí, sušení, zrání). Jedná se o produktivní sklady, protože  

skladování je spojené s výrobním procesem. 

 

Sklady můžeme dělit podle různých charakteristik, možný způsob klasifikace je 

uveden v rámci obr. 9. Jedno z hledisek vychází z polohy umístění skladu 

v hodnototvorném řetězci. Z tohoto pohledu můžeme sklady dělit do těchto kategorií [28]: 

 vstupní sklady - zde jsou skladovány suroviny a materiály, které slouží jako vstupy 

do výrobního procesu, 

 mezisklady - zpravidla obsahují materiál, který je využíván mezi různými stupni 

výrobního procesu, 

 odbytové sklady - jsou určeny k vykrytí časových rozdílů mezi výrobními a 

odbytovými procesy.      

 

Další členění může být hlediska uspořádání skladů. Zde můžeme hovořit o 

centralizovaném nebo decentralizovaném skladování. V případě centralizovaného 

skladování se snažíme o alokaci většiny materiálů do omezeného počtu míst. V případě 

decentralizace můžeme vytvářet síť skladů podle zaměření a jednotlivých druhů materiálů.  

Z hlediska ochrany před povětrnostními vlivy můžeme rozlišovat skladovaní v budovách a 

skladování do širým nebem. Venkovní skladování bývá velmi často využíváno pro 

skladování hutních polotovarů. Výhodou jsou bezesporu nižší skladovací náklady. 

Povětrnostní vlivy ovlivňující povrch materiálu jsou vzhledem k dalšímu plánovanému 

zpracování materiálu zpravidla nevýznamné.  

V případě sypkých hmot a surovin jako jsou železná ruda, uhlí, písek, štěrk 

hovoříme o skladování volném. V tomto případě je skladovaný materiál nasypán na 

hromadu a přemisťován pomocí průmyslové manipulační techniky. V případě skladování 

rudných surovin může již v této etapě docházet k primárnímu zpracování, kdy je ruda 

pomocí vhodného rozsevu a následného odebíraní homogenizována. Toto se děje formou 

homogenizačních hromad. Tento proces lze také jednoznačně zařadit mezi funkce 

zušlechťovací. Všechny potenciální druhy skladů klasifikované dle různých kritérií jsou 

zobrazeny v rámci obr. 9.   
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Obr. 9 Přehled o druzích skladů [28] 
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11. Stručná charakteristika společnosti 

Společnost Spark spol. s.r.o. je obchodní organizace, zabývající se mimo jiné 

nákupem a prodejem hutního materiálu na bázi velkoobchodu. Dodává široký sortiment 

hutních vývalků dle výrobních programů tuzemských i zahraničních hutních společností. 

Jedná se zejména o následující výrobky: 

 Plechy 

 Pásy 

 Kari sítě 

 Trubky 

 Betonářská ocel 

 Profilovaná ocel 

Firma se především zaměřuje na oblast plechů vybraných jakostí. V současné době 

společnost rovněž provozuje rozsáhlý sklad těchto polotovarů. Při nákupu hutních výrobků 

je politika firmy orientována na nákup ve větších objemech přímo od výrobců. V oblasti 

jakosti se firma zavazuje k naplňování politiky kvality, neustálému zlepšování a k trvalé 

orientaci na spokojené zákazníky. Především pak v těchto aspektech: 

 zlepšovat kvalitu výrobků a souvisejících služeb, 

 být solidním partnerem pro zákazníky v tuzemsku i zahraničí, 

 dodržovat platné normy a právní předpisy ČR a EU, 

 minimalizovat neshody, vady a další nedostatky, zvyšovat důraz na hledání a 

odstraňování příčin problémů a neshod, 

 rychlé zavádění opatření k nápravě, 

 zlepšovat interní a externí komunikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Nabízené výrobky 
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12. Rozbor skladových zásob 

Sledovaná společnost se zabývá především obchodováním s hutním materiálem. 

V rámci svých obchodních aktivit provozuje skladový prostor, který slouží především 

k uskladnění plechů, na které se společnost hlavně zaměřuje. Pro analýzu skladových 

zásob byly vybrány skladové položky, které se obchodují v největších ročních objemech. 

Firma přirozeně nabízí široké spektrum válcovaných výrobků, ale většina z nich je 

obchodována v malém množství a pro celkovou politiku řízení zásob jsou tedy 

nevýznamné. Tab. 1 ukazuje hlavní položky zásob, jejich druh, jakost a množství v tis. Kč. 

Pro tyto položky zásob byla zpracována Paretova analýza a analýza variability. Paretova 

analýza bývá také někdy označována jako analýza ABC, podle názvu skupin, do kterých 

položky klasifikuje.    

 

Tab. 1 Hlavní skladové položky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Plech Jakost Množství (tis. Kč) 

1. 2x1250x2500 S235JR 1 110 

2. 3x1250x2500 S235JR 980 

3. 4x1250x2500 S235JR 6 125 

4. 5x1250x2500 S235JR 540 

5. 7x1000x2000 S235JR 1690 

6. 8x1000x2000 S235JR 4 400 

7. 8x1250x2500 S235JR 5 998 

8. 9x1250x2500 S235JR 210 

9. 10x1250x1700 S235JR 580 

10. 10x1250x2500 S235JR 5 780 

11. 15x1250x2500 S235JR 630 

12. 20x1250x3000 S235JR 140 

13. 20x1500x3000 S235JR 1200 

14. 0,8x1000x2000 DC01 1300 

15. 1x1000x2000 DC01 4 998 

16. 1,5x1000x2000 DC01 410 

17. 1,5x1000x2000 DC01 700 

  ∑  



 
34 

 

 

Prvním krokem při vytvoření Paretovy analýzy je určení procentuálního podílu 

každé položky zásob z celkového objemu. Určené procentuální podíly pro námi zkoumané 

položky zásob ukazuje tab. 2. Pro všechny sledované položky zásob byl tedy v prvním 

kroku určen jejich podíl na celkovém objemu skladu.  

 

Tab. 2 Podíl jednotlivých položek na celkovém objemu zásob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

V další kroku byly jednotlivé položky zásob seřazeny sestupně právě podle jejich 

podílu na celkovém objemu zásob. Určené pořadí je zobrazeno v rámci tab. 3. Pro tyto 

položky byla také určena hodnota kumulativních součtů. Na základě určeného podílu na 

celkovém objemu a kumulativního součtu byly poté jednotlivé položky klasifikovány do 

dvou skupin (A, B). Pro klasifikaci položek do jednotlivých skupin je vhodné zohlednit 

určitá pravidla. Podle prvního pravidla by v klíčové skupině A mělo být omezené množství 

Číslo Plech Jakost Množství (tis. Kč) % z celku 

1. 2x1250x2500 S235JR 1 110 3,0 

2. 3x1250x2500 S235JR 980 2,7 

3. 4x1250x2500 S235JR 6 125 16,6 

4. 5x1250x2500 S235JR 540 1,5 

5. 7x1000x2000 S235JR 1690 4,6 

6. 8x1000x2000 S235JR 4 400 12,0 

7. 8x1250x2500 S235JR 5 998 16,3 

8. 9x1250x2500 S235JR 210 0,6 

9. 10x1250x1700 S235JR 580 1,6 

10. 10x1250x2500 S235JR 5 780 15,7 

11. 15x1250x2500 S235JR 630 1,7 

12. 20x1250x3000 S235JR 140 0,4 

13. 20x1500x3000 S235JR 1200 3,3 

14. 0,8x1000x2000 DC01 1300 3,5 

15. 1x1000x2000 DC01 4 998 13,6 

16. 1,5x1000x2000 DC01 410 1,1 

17. 1,5x1000x2000 DC01 700 1,9 

  ∑ 36 791  
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položek zásob, které by navíc měly mít srovnatelnou velikost. Srovnatelná velikost objemu 

jednotlivých položek zásob se týká všech definovaných skupin. Na základě těchto principů 

bylo navrženo rozdělit sledované položky do skupin: A, B. Do skupiny A byly pak 

zařazeny položky jejichž podíl na celkovém objemu je v intervalu 12 – 16,6 %. Tyto 

položky tvoří z celkového objemu 74,2 % přičemž procentuální podíl počtu položek je 29 

% z celkového množství. Vycházíme-li z Paretova pravidla (20:80), bude tento princip 

v našem případě vyjádřen poměrem 29 – 74, 2.      

 

Tab. 3 Vyhodnocení metody ABC 

 

Číslo 

položky 
Název Jakost 

Množství 

(tis. Kč) 

% z 

celku 

% 

kumulativně 
Skupina 

3. 4x1250x2500 S235JR 6 125 16,6 16,6  

A 

 

29 / 74,2 

 

7. 8x1250x2500 S235JR 5 998 16,3 33,0 

10. 10x1250x2500 S235JR 5 780 15,7 48,7 

15. 1x1000x2000 DC01 4 998 13,6 62,2 

6. 8x1000x2000 S235JR 4 400 12,0 74,2 

5. 7x1000x2000 S235JR 1690 4,6 78,8  

 

 

 

B 

 

 

71 / 25,8  

14. 0,8x1000x2000 DC01 1300 3,5 82,3 

13. 20x1500x3000 S235JR 1200 3,3 85,6 

1. 2x1250x2500 S235JR 1 110 3,0 88,6 

2. 3x1250x2500 S235JR 980 2,7 91,3 

17. 1,5x1000x2000 DC01 700 1,9 93,2 

11. 15x1250x2500 S235JR 630 1,7 94,9 

9. 10x1250x1700 S235JR 580 1,6 96,5 

4. 5x1250x2500 S235JR 540 1,5 97,9 

16. 1,5x1000x2000 DC01 410 1,1 99,0 

8. 9x1250x2500 S235JR 210 0,6 99,6 

12. 20x1250x3000 S235JR 140 0,4 100,0 

  ∑ 36 791    

 

Tento poměr se tedy Paretovu principu velmi blíží a identifikuje nám tedy klíčovou 

skupinu zásob, která je z hlediska celého objemu nejdůležitější. Při definování detailních 

doporučení pro řízení skladu bude nutné především zohlednit tyto položky. Vzhledem 
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k velikosti a dominanci položek ve skupině A, budou tyto položky analyzovány rovněž 

z hlediska variability. Položky zařazené do skupiny B nebudu z hlediska variability 

spotřeby zkoumány.  

Analýza variability je založena na rozboru výkyvů ve spotřebě. Tyto jsou hodnoceny na 

základě stanovení variačního koeficientu (8), který je poměrem směrodatné odchylky a 

aritmetického průměru [22].  

                                                       100
x

S
V x
x                                                                [8] 

Analýze variability se také někdy říká metoda XYZ podle názvu klasifikačních skupin. 

Podle zjištěné hodnoty variačního koeficientu jsou jednotlivé položky klasifikovány do 

těchto skupin [11]:  

X – Vx -  do 50 % - nízké výkyvy – výborná možnost predikce spotřeby, 

Y - Vx - 50 – 90 % - střední výkyvy a trendy – omezená možnost predikce spotřeby, 

Z - Vx - nad 90 % - velké výkyvy a trendy – malé možnost predikce a spotřeby. 

  

Z hlediska další optimalizace jsou přirozeně nejsnadněji řiditelné položky ve 

skupinách X a částečně Y. Rozpětí intervalu variability jednotlivých skupin je velmi široké 

a tudíž položky které jsou například na dolní hranici skupiny Y (okolo 50 %) lze hodnotit 

jinak než položky, které leží na horní hranici intervalu (okolo 85 – 90 %). Pro většinu 

komodit se ovšem v logistice využívá toto základní dělení. Kdyby zjištěné hodnoty 

variačního koeficientu byly ve větší míře koncentrovány na okrajích definovaných 

intervalů, můžeme přistoupit k rozdělení jednotlivých skupin na další podskupiny (např. 

skupina X – x1 do 15 %, x2 do 30 %, x3 do 45 %). 

Pro analýzu variability byly využity údaje o spotřebě za loňský rok (2012), které 

jsou zpracovány v rámci tab. 4. Pro všechny klíčové položky dle Paretovy analýzy jsou zde 

uvedeny údaje o spotřebě za dané období. Pro určení hodnoty variačního koeficientu byly 

zjištěny údaje o aritmetickém průměru a směrodatné odchylce. Na základě těchto 

statistických měr byl určen variační koeficient. Pro sledované skladové položky je jeho 

hodnota v intervalu 8,8 – 22,0 %. Dle výše uvedené klasifikační stupnice variability se 

tedy jedná o položky, které můžeme zařadit do skupiny X (Vx do 50 %). Hodnota 

variability je u všech položek v první polovině definovaného intervalu a jedná se tedy o 

zásoby s nízkými výkyvy ve spotřebě, které lze velmi snadno predikovat. Detailní 

výsledky provedené analýzy jsou zobrazeny v rámci tab. 4.  
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Tab. 4 Vývoj spotřeby skladových položek – analýza variability 

 

  Vývoj prodeje (t)     

Číslo 

položky 

Prodej 

celkem 

(t) 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. x  Sx Vx Skupina 

3. 3 400 280 270 320 280 220 280 310 260 260 325 290 305 283,3 29,6 10,4 % X 

7. 3 250 250 340 260 260 275 245 280 270 290 240 255 290 271,3 27,2 10,0 %  X 

10. 3 050 170 250 330 300 300 280 280 250 200 220 220 250 254,2 46,4 18,3 % X 

15. 2 890 220 220 240 240 240 240 240 295 245 250 210 250 240,8 21,2 8,8 % X 

6. 2 500   340 190 190 220 220 220 240 300 205 180 180 200 223,8 49,2 22,0 %  X 

 

 

 

 



 
38 

 

 

Analyzované zásoby byly posouzeny jak z hlediska jejich objemu, tak výkyvů ve 

spotřebě. Velmi často jsou výsledky obou metod zakomponovány do matice, která 

zohledňuje oba faktory. V našem případě jsou zjištěné výsledky komparovány v rámci 

tab. 5. Tabulka představuje matici, která zohledňuje jak objem položek, tak výkyvy ve 

spotřebě. Z tabulky je patrné, že všechny sledované položky zásob jsou koncentrovány 

v horním levém rohu matice (AX). Jedná se tedy o zásoby, které jsou z hlediska objemu 

velké a současně lze velmi dobře odhadnout jejich spotřebu. Pro jednotlivé pozice v matici 

lze určit teoreticky vhodný postup objednávání a řízení zásob. Obecně je možné využít 

metody stálé velikosti objednávky nebo stálého cyklu objednávání. Využití těchto principů 

bude však v našem případě obtížné. Toto bude dáno charakterem nákupu, který je založen 

na objednávce ve velkých objemech, jenž je nutná vzhledem k požadavkům výrobců. 

Velikost objednací dávky ani cyklus objednání (dodání) tedy nemůže firma sama 

jednoznačně řídit. Určení ekonomického objednacího množství by tedy ve své podstatě 

mělo velmi omezenou vypovídací schopnost. Pokud chce firma i nadále využívat výhody 

nižších cen vyplývajících z nákupu přímo od výrobců, musí respektovat jejich požadavky.      

 

Tab. 5 Porovnání výsledků aplikovaných metod klasifikace zásob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k těmto skutečnostem nebude stanovena výše optimálního objednacího 

množství, ale bude posouzena velikost pojistné zásoby. Pro stanovení výše pojistné zásoby 

bude využitý model, který je založen na určení průměru a směrodatné odchylky spotřeby a 

dodacího cyklu. Tento koncept je také založen na využití koeficientu zajištění (k). Využití 

tohoto modelu pojistné zásoby je výhodné z hlediska jeho nenáročnosti na množství a 

rozsah vstupních údajů, ale také pro jeho dobrou vypovídací schopnost. Pro určení výše 

pojistné zásoby je možné využít také sofistikovanějších nástrojů, které ovšem často 

vyžadují výrazně širší spektrum vstupních dat.   

 

  Analýza objemu skladu 

 

 

Analýza 

výkyvů 

spotřeby 

X 
A B C 

3, 6, 7, 

10, 15 
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13. Stanovení výše pojistné zásoby 

Pro stanovení výše pojistné zásoby bude využitý model vycházející ze vztahu (6). 

Na základě dostupných dat o prodeji a dodacích cyklech (tab. 7) bude pro úroveň obsluhy 

98 a 92 % určena hodnota pojistné zásoby. Výše koeficientu zajištění je zobrazena v rámci 

tab. 6. Pojistná zásoba bude určená pro položky zásob, které byly klasifikovány do skupiny 

X, tedy s nízkou variabilitou a dobrou možností předpovědi budoucí spotřeby. V tomto 

případě lze takto zjištěné hodnoty pojistné zásoby považovat za relevantní, pokud bude mít 

budoucí spotřeba zásob obdobný charakter jako analyzovaná data. Toto je dáno využitím 

statistických ukazatelů, které hodnotí data za minulé období.     

 

Tab. 6 Hodnota koeficientu zajištění pro určení optimální výše pojistné zásoby 

 

k – koeficient zajištění Míra zajištění (%) Riziko (%) 

2,326 99 1 

2,054 98 2 

1,881 97 3 

1,751 96 4 

1,645 95 5 

1,555 94 6 

1,476 93 7 

1,405 92 8 

1,341 91 9 

1,282 90 10 

1,227 89 11 

1,175 88 12 

1,126 87 13 

1,008 86 14 

1,036 85 15 

0,998 84 16 

0,961 83 17 

0,925 82 18 

0,897 81 19 

0,869 80 20 
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Tab. 7 Vývoj prodeje a cyklů dodání 

 

  Vývoj prodeje (t)   

Číslo 

položky 

Prodej 

celkem 

(t) 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. x  Sx 

3. 3 400 280 270 320 280 220 280 310 260 260 325 290 305 283,3 29,6 

Dodání (měsíce) 2 2,2 2,1 1,8 2,5        2,12 0,26 

7. 3 250 250 340 260 260 275 245 280 270 290 240 255 290 271,3 27,2 

Dodání (měsíce) 1,5 1,2 1,6 1,8 1,5        1,52 0,22 

10. 3 050 170 250 330 300 300 280 280 250 200 220 220 250 254,2 46,4 

Dodání (měsíce) 2,8 2,8 2,4 2,8 2,8        2,72 0,18 

15. 2 890 220 220 240 240 240 240 240 295 245 250 210 250 240,8 21,2 

Dodání (měsíce) 2,5 2,5 2,6 2,0 2,4        2,40 0,23 

6. 2 500   340 190 190 220 220 220 240 300 205 180 180 200 223,8 49,2 

Dodání (měsíce) 1,1 1,2 1,4 1,4 1,2        1,26 0,13 
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Tab. 7 ukazuje údaje o spotřebě klíčových položek zásob, dodacích cyklech a 

určených statických ukazatelích (aritmetický průměr, směrodatná odchylka). Takto zjištěné 

hodnoty budou dosazeny do vztahu (6) a bude stanovená výše pojistné zásoby pro určené 

hladiny významnosti. Výpočet pro všechny sledované položky zásob lze zapsat 

následujícím způsobem:    

 

Stanovení pojistné hladiny zásob pro položku č. 3: 

  

   

12026,03,2836,2912,2405,1%)92(

17526,03,2836,2912,2054,2%)98(

222

222

222







PZ

PZ

DRkPZ Rd 

   

 

 

Stanovení pojistné hladiny zásob pro položku č. 7: 

 

   

9622,03,2712,2752,1405,1%)92(

14122,03,2712,2752,1054,2%)98(

222

222

222







PZ

PZ

DRkPZ Rd 

  

 

 

 

Stanovení pojistné hladiny zásob pro položku č. 10: 

 

   

12518,02,2544,4672,2405,1%)92(

18318,02,2544,4672,2054,2%)98(

222

222

222







PZ

PZ

DRkPZ Rd 
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Stanovení pojistné hladiny zásob pro položku č. 15: 

 

   

9023,08,2402,2140,2405,1%)92(

13223,08,2402,2140,2054,2%)98(

222

222

222







PZ

PZ

DRkPZ Rd 

  

 

 

 

Stanovení pojistné hladiny zásob pro položku č. 6: 

 

   

70,8713,08,2232,4926,1405,1%)92(

21,12813,08,2232,4926,1054,2%)98(

222

222

222







PZ

PZ

DRkPZ Rd 

  

 

 

Takto stanovené hodnoty pojistné zásoby, představují objem zásob, pod který by 

množství dané položky nemělo klesnout. Zjištěné výsledky pojistné zásoby jsou shrnuty 

v rámci tab. 8. Současně je zde určen rozdíl oproti současnému stavu zásob. 

Toto není ve své podstatě věcně správné, protože neporovnáváme výši vypočtené a 

současné aktuální pojistné zásoby. Toto zjednodušení bylo využito jen pro vizualizaci 

možného rozdílu, ale také vzhledem k tomu, že firma nemá v současné době stanové výše 

pojistných zásob. Absence využívání pojistných hladin zásob je dána spíše intuitivním 

způsobem objednávání, ale také charakterem nabídky výrobních společností, které hutní 

produkty vyrábějí. Tyto výrobní podniky ve většině případů plánují svou výrobu 

v kampaních, jejichž struktura je fixována na delší časové období. 

Zjištěná výše pojistné zásoby může sloužit pro korekci budoucích objednávek a 

napomoci tak k snížení množství skladových zásob. Součástí tab. 8 je také výpočet rozdílu 

v korunách, který je dán rozdílem současného množství zásob a navrhované pojistné 

hladiny. Přestože, je hodnota opět zkreslena tím, že nejsou porovnávány přímo výše 

pojistných hladin zásob, lze na určeném rozdílu vidět velký potenciál pro případné snížení 

nákladů na udržování zásob.    
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Tab. 8 Potenciální snížení stavu zásob 

 

 Položka zásob 

 č. 3 č. 7 č. 10 č. 15 č. 6 

Pojistná 

zásoba 98 % 

(t) 

 

175  

 

141 

 

183 

 

132 

 

128 

Pojistná 

zásoba 92 % 

(t) 

 

120 

 

96 

 

125 

 

90 

 

88 

Současný 

stav 

(t) 

 

340 

 

333 

 

320 

 

249 

 

244 

Rozdíl (98%) 

(t) 
165 192 137 117 116 

Rozdíl      

(tis. Kč) 
2 970 3 456 2 466 2 340 2 088 

 

Snížení množství zásob na skladě bude znamenat především pokles nákladů 

spojených s vázaností kapitálu v zásobách, ale také nákladů na udržování skladu. 

Vyhodnocení nákladů vázanosti kapitálu v zásobách můžeme provést pomocí stanovení 

potenciálního zisku z takto vázané částky. Budeme-li uvažovat úrokovou míru 1,5 %, 

znamená pak každý 1 milión korun vázaný v zásobách roční náklad ve výši 15 000 Kč. 

Pokud bychom uvedené prostředky zhodnocovali v rámci podnikatelských aktivit může být 

případný náklad přirozeně ještě větší. Pro standardizaci a objektivní srovnání je však 

vhodné využít pro definování nákladů z vázanosti kapitálu v zásobách běžnou úrokovou 

míru. Tímto způsobem můžeme určit náklady také v našem případě, kdy rozdíl navrhované 

a současné hladiny zásob představuje celkovou částku 13 320 tis. Kč. Při výše uvedené 

úrokové míře se jedná o roční potenciální výši nákladů 199 800 Kč. V rámci dostupných 

dat nebylo možné zpracovat údaje o průměrné ziskovosti realizovaných obchodů, což nám 

neumožňuje definovat jednoznačné doporučení. Sledovaná firma má rovněž dlouhodobé 

smlouvy o dodávkách do velkých nadnárodních společností, kde jsou striktně definované 

pokuty v případě pozdního dodání surovin. Tento aspekt by měl být také zohledněn při 

definování politiky řízení zásob ve firmě.         
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14. Změna uspořádání skladu 

Současné využívané skladové prostory jsou značně omezené dispozičním 

uspořádáním budovy. V průběhu zpracovávání této práce nebyly rovněž jednoznačně 

definovány lokace pro všechny položky, ani jednoznačně dodržován systém FIFO. Toto je 

do značné míry dáno velkou variabilitou zásob a omezeními plynoucími z dispozičního 

uspořádání. Chybějící systém lokací rovněž často způsobuje problémy při identifikaci a 

vyskladnění zboží. Vzhledem k zjištěným skutečnostem týkajících se struktury a 

variability spotřeby se jeví jako vhodné vyčlenit pro stěžejní skupinu zásob (AX – dle 

analýzy ABC a XYZ) předem definované místo, které bude rozděleno na lokace, jejichž 

velikost bude odpovídat objemu dané skupiny. Tyto lokace by měly být rovněž označeny 

pomocí systémů hromadné identifikace (čárové kódy). Vzhledem k velké variabilitě zásob 

je možné rovněž uvažovat o využití systému RFID. Klíčové položky zásob by měly být 

skladovány na jednotném místě a co nejblíže místu vykládky a nakládky. Ostatní skupiny 

zásob by měly být umístěny v zádních částech skladu (obr. 11). V rámci této práce byly 

posouzeny položky, které byly klasifikovány do skupin A, B. Zbytek skladových položek 

tvoří zásoby, které jsou z hlediska objemu velmi malé, ale značně různorodé. Zpravidla se 

jedná o zásoby, které jsou skladovány jen příležitostně.  

 
 

Obr. 11 Navrhované schéma uspořádání skladu 
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15. Porovnání využívaných přepravních firem 

Sledovaná společnost velmi často využívá externích dopravních firem. V současné 

době jsou oslovování s poptávkami na dopravu tři subjekty. Ve firmě bohužel absentuje 

systém, který by umožňoval vyhodnocení jednotlivých nabídek. Složitost hodnocení 

spočívá v tom, že každou nabídku je možné porovnávat pomocí řady odlišných kritérií. 

Velmi vhodným nástrojem pro porovnávání vícerozměrných problémů jsou matematické 

metody založené na principu vícekriteriálního porovnávání. Pro vyhodnocení využívaných 

přepravních firem byla zvolena metoda vzdálenosti od fiktivní varianty, která patří mezi 

základní matematické nástroje vícekriteriálního rozhodování. V prvním kroku byla 

definována tři klíčová kritéria, která se nejčastěji vyhodnocují při porovnávání 

jednotlivých nabídek. Jedná se o cenu za kilometr přepravy, technické vybavení a 

schopnost jak rychle je zakázka realizována. Cena dopravy přirozeně patří dnes mezi 

dominantní položky při výběru vhodného přepravce. Přestože ne vždy je možné využít 

právě dopravce, který nabízí nejnižší cenu. Toto je dáno především technickým vybavením 

přepravců. Jedná se především o typy a délku návěsů. Pro přepravu rozměrnějších hutních 

polotovarů je nutné, aby měl dopravce k dispozici adekvátní délku návěsu. Posledním 

důležitým faktorem je rychlost realizace poptávky. Často se stává, že zákazník potřebuje 

hutní materiál dopravit do výroby ve velmi krátké době. Přepravce musí tedy být schopen 

rychle reagovat na poptávanou přepravu a mít dostatečný vozový park. V případě 

technického vybavení přepravců budou tito hodnocení na stupnici 1 – 10, kdy hodnota 10 

znamená, že přepravce je schopen přepravit většinu hutních materiálů (i plechy velkých 

rozměrů). Hodnota 1 udává, že přepravce disponuje pouze základním technickým 

vybavením pro přepravu krátkých hutních polotovarů. Mezistupně představují další 

alternativy. V případě hodnocení rychlosti realizace poptávky budou přepravci také 

hodnoceni na stupnici 1 – 10, kde 1 znamená možnost okamžité přepravy a stupeň 10 pak 

označuje přepravce, u kterého je nutné dopravu objednat několik dní předem. Všechna 

sledovaná kritéria a princip hodnocení můžeme zjednodušeně zapsat tímto způsobem:       

 Kritérium 1 – Cena (Kč / km)  

(čím nižší cena tím lépe) 

 Kritérium 2 –  Technické vybavení (1 -10) 

 (10 – všechny důležité typy návěsů, 1 - základní) 

 Kritérium 3 – Rychlost reakce na poptávku (1-10) 

(1 – ihned, 10 – více dnů) 
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Na základě dohody o vypracování diplomové práce bylo rozhodnuto, že u 

porovnávaných dopravců nebude uveden název firmy, ale pouze zástupné označení 

přepravce 1 - 3. Tab. 9 ukazuje hodnoty všech sledovaných kritérií pro jednotlivé 

přepravce. U každého hodnoceného přepravce je uvedena cena z kilometr dopravy, 

ohodnoceno jeho technické vybavení a také rychlost reakce na poptávku. Uvedené 

hodnocení vychází ze zkušeností z dlouhodobé spolupráce, která mezi firmou a těmito 

přepravci funguje.   

 

Tab. 9 Vstupní údaje pro hodnocení využívaných přepravců 

 

 Přepravce - 1 Přepravce - 2 Přepravce - 3 

Kritérium 1 

(Cena) 
27 29 35 

Kritérium 2 

(Technické vybavení) 
2 9 5 

Kritérium 3 

(Rychlost reakce) 
5 3 2 

 

V rámci tab. 9 jsou u každého kritéria označeny žlutou barvou nejlepší hodnoty. 

V případě ceny je na tom v současné době nejlépe přepravce – 1, který je schopen u 

tuzemské dopravy nabídnout 27 Kč / km. Stejným způsobem jsou žlutou barvou 

vyhodnoceny nejlepší hodnoty i u dalších kritérií. U každého přepravce tedy hodnotíme tři 

kritéria, která jsou zcela nehomogenní a která můžeme současně jen velmi složitě 

porovnat. Vzhledem k této multikriterialitě je velmi vhodné využít metody, které umí do 

konečného hodnocení promítnout všechny sledované faktory.    

 

Tab. 10 Vyhodnocení sledovaných přepravců 

 

 vi xi
*
 xi

0 
P1 P2 P3 

K1 0,300 27 35 0 0,018 0,300 

K2 0,400 9 2 0,400 0 0,131 

K3 0,300 2 5 0,300 0,033 0 

   ∑ 0,700 0,051 0,431 

   Dj 0,836 0,226 0,656 

   Pořadí 3. 1. 2. 
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Tab. 10 ukazuje provedené porovnání pomocí metody vzdálenosti od fiktivní 

varianty. Sloupec označený vi představuje předem definované váhy sledovaných kritérií. 

Tyto váhy byly nastaveny pomocí kvalifikovaného odhadu pracovníků firmy, kteří 

dopravu zajišťují. V případě tří kritérií není nastavení vah tolik zatíženo subjektivním 

pohledem. V tab. 10 jsou ve sloupcích xi
*
 a xi

0
 uvedeny nejlepší a nejhorší hodnoty 

každého kritéria. Ve sloupcích P1 - P3 jsou stanovené dílčí vzdálenosti od fiktivní varianty 

pomocí vztahu (7). Výpočet jednotlivých hodnot lze zapsat následujícím způsobem:  

 

Stanovení dílčí vzdálenosti pro kritérium č. 1: 

 

300,0
3527

3527
300,0

018,0
3527

2927
300,0

0
3527

2727
300,0

2

31

2
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Stanovení dílčí vzdálenosti pro kritérium č. 2: 

 

131,0
29

59
400,0

0
29
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400,0

400,0
29

29
400,0
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2
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Stanovení dílčí vzdálenosti pro kritérium č. 3: 

 

0
52

22
300,0

033,0
52

32
300,0

300,0
52

52
300,0
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Celková hodnota vzdálenosti od fiktivní varianty je poté v tab. 10 zobrazena 

v řádku Dj. Její hodnota představuje celkovou vzdálenost od tzv. fiktivní varianty. Čím 

vyšší hodnota Dj, tím se jedná o horší variantu, neboť je více vzdálená od fiktivní. Na 

základě tohoto principu byli dle vypočtené hodnoty Dj vyhodnoceni všichni sledovaní 

přepravci, kteří se umístili v tomto pořadí:  

 

1. Přepravce – 2 Dj = 0,226 

2. Přepravce – 3 Dj = 0,656 

3. Přepravce – 1 Dj = 0,836 

 

Podíváme-li se na vstupní data vidíme, že přepravce který nabízí výrazně nejlepší 

cenu (Přepravce – 1) se v konečném hodnocení umístil až na posledním místě. Toto je 

dáno především jeho velmi malým technickým vybavením. Pokud bychom ovšem 

přepravce hodnotili jen pomocí jednoho izolovaného kritéria nikdy bychom nemuseli 

nalézt optimální řešení. Ze vstupních dat je rovněž patrné, že každý z přepravců je nejlepší 

v jednom kritériu. Pokud bychom zohledňovali jen nejlepší hodnoty opět bychom nemohli 

nalézt ideální řešení. Zjištěné výsledky (hodnota Dj) ukazují, že nejlepší přepravce je 

hodnocen více než trojnásobně lépe než přepravce na třetím místě. Současně je vidět, že 

přepravci na druhém a třetím místě jsou srovnatelní, ale výrazně horší oproti prvnímu. 

Z dlouhodobého hlediska je tedy vhodné využívat uvedené přepravce dle zjištěného pořadí. 

Vždy, ale bude nutné konkrétní řešení přizpůsobit aktuální situaci. Ideální dopravce 

nemusí mít v daný okamžik volnou kapacitu nebo vhodný přívěs. Zjištěné vyhodnocení 

využívaných přepravců může ale posloužit při prvotním rozhodování o tom, koho se 

zakázkou oslovit. Stejným způsobem je poté možno porovnat také nové potenciální 

přepravce, kteří se budou ucházet o zakázku. Provedená analýza současných přepravních 

partnerů je zajímavá z toho hlediska, že oproti předpokladům majitelů firmy, není nejlepší 

přepravce ten, který nabízí nejnižší cenu.       
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16. Závěr 

Současné tržní prostředí vytváří na podnikatelské subjekty nebývalý tlak. Dopady 

světové hospodářské krize se projevují ve všech oblastech průmyslu. Globální charakter 

současného tržního prostředí bohužel v případě dlouhodobé recese přináší tzv. dominový 

efekt, který ovlivňuje fungování většiny firem. Problémy odběratele se přenášejí na další 

firmy, které pak také nemusí být schopny dostát svým závazkům vůči partnerům. Řada 

firem se snaží na vnější důsledky krize reagovat zeštíhlováním a snižováním svých 

vnitropodnikových nákladů. Tato cesta je správná a pomáhá firmám čelit vnějším tlakům, 

ale sama o sobě nemůže dlouhodobě přinášet úspěch.  

V rámci realizované diplomové práce bylo posouzeno skladové hospodářství firmy 

Spark spol. s.r.o. Pro klíčové skladové položky byly zpracovány metody klasifikace zásob. 

Pomocí Paretovy analýzy byla posouzena objemová struktura zásob a skladové položky 

rozděleny do dvou skupin. Do skupiny A byly zařazeny klíčové skladové položky, které 

z celkového objemu skladu tvoří 74,2 %, přičemž se jednalo o pět položek. Vedení 

společnosti by mělo při řízení zásob věnovat této skupině zvýšenou pozornost. Do skupiny 

B byly klasifikovány položky, které celkem tvoří 25,8 % z celkového objemu zásob. 

Objem těchto položek je v intervalu 0,4 – 4,6 %. Jedná se tedy o zásoby, které jsou 

výrazně méně důležité.    

Klíčové položky zásob (skupina A) byly dále analyzovány z hlediska variability 

spotřeby pomocí analýzy XYZ. Na základě dostupných dat o spotřebě byly položky 

zařazeny do příslušných skupin podle hodnoty variačního koeficientu. V případě těchto 

skladových položek byla zjištěna nízká míra variability a tedy velmi dobrá možnost 

predikce budoucí spotřeby. Vzhledem k tomu byla pro tyto položky stanovena optimální 

výše pojistné zásoby. Její hodnota byla porovnána se současným stavem a bylo 

vyhodnoceno množství potenciálních úspor plynoucích především ze snížení nákladů 

z vázanosti kapitálu v zásobách. 

Problém při řízení zásob může nastat v důsledku omezení plynoucích z požadavků 

výrobců. Firma se snaží maximálně snižovat nákupní náklady a hutní polotovary 

nakupovat především přímo od výrobců. Toto vyžaduje objednání alespoň minimálního 

množství dle dodacích termínů stanovených výrobcem. Pořízení obchodovaných surovin je 

tedy nutné ve velkých objemech a současně v dostatečném předstihu. Zákazníci firmy 

Spark spol. s.r.o. se přitom snaží dojednávat smlouvy o dodávkách s velkou mírou 

operativnosti podle jejich aktuálních požadavků. Tento rozpor poté přirozeně znamená 
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vyšší míru zásob, které budou nutné k odstranění uvedených rozdílů a uspokojení potřeb 

zákazníka. Při utváření budoucí obchodní politiky firmy je nutné zvážit jak velké objemy 

zásob jsou ekonomicky přínosné. Vycházet je možné z navržených hladin pojistných 

zásob. Současně je nutné zohlednit riziko plynoucí z možného nedostatku zásob. Firma 

v současné době má několik dlouhodobých kontraktů, kde je nutné přesně dodržovat 

dodací množství, čas a jakost. Ohrožení vyplývající z možné redukce stavu zásob by 

mohlo mít pro firmu tedy závažné důsledky. 

Při organizaci skladu se jako vhodné jeví zohlednit výsledky metod klasifikace 

zásob a vytvořit vymezené lokace alespoň pro klíčovou skupinu zásob. Současné 

uspořádání skladu je zcela nahodilé a spíše intuitivní bez jednoznačných pravidel.      

Vzhledem k množství realizovaných obchodních kontraktů je také velmi vhodné 

optimalizovat systém dopravy, především pak výběr vhodného přepravce. V rámci práce 

byla aplikována metoda vícekriteriálního rozhodování při porovnání využívaných 

přepravců. Tři nejčastěji využívaní přepravci byli vyhodnoceni pomocí hlavních kritérií. 

Na základě provedené analýzy bylo sestaveno jejich pořadí. Oproti původním 

předpokladům majitelů firmy byl přepravce nabízející nejnižší cenu vyhodnocen jako 

nejméně vhodný. Sestavené pořadí využívaných přepravců může sloužit jako doporučení 

při dalších poptávkách na přepravu. 

Budoucí úspěch každé firmy se rodí z detailů, které se dnes mohou zdát 

zanedbatelné. Je nesmírně důležité, aby každá firma dokázala mimo jasné orientace na 

dlouhodobý cíl, také pečlivě řešit zdánlivé drobnosti, které mohou v dlouhodobém 

horizontu znamenat velký ekonomický přínos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
51 

 

 

17. Literatura 
 

[1] PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer Press, a.s., 

2001. 

[2] KOŠTURIAK, J.; FROLÍK, Z. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing,

 s.r.o., 2006. 

[3] ŠLAPOTA, B.; GRABARCZYK, K.; LETÁK, J. Nákup ? Havířov: Question 

Marks, 2005.   

[4] TOMEK, J.; HOFMAN, J. Moderní řízení nákupu podniku. Praha: Management 

Press, a.s., 1999. 

[5] SYNEK, M.; KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Praha: C. H. 

Beck, a.s., 2010. 

[6] TOMEK, G.; VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada, a.s., 2007. 

[7] PTÁČEK, S. Logistika. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, 1998. 

[8] LANGFORD, J. W. Logistics: Principles and Applications, Special Reprint Edition. 

McGraw-Hill Professional, 1998. 

[9] FELD, W. M. Lean manufacturing: tools, techniques, and how to use them. St. 

Lucie Press, 2000. 

[10] DAVIS, J. W. Lean manufacturing: implementation strategies that work: a roadmap 

to quick and lasting success. Industrial Press Inc., 2009. 

[11] BAZALA, J. a kol. Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, 2004. 

[12] GHIANI, G.; LAPORTE, G.; MUSMANNO, R. Introduction to logistics systems 

planning and control. John Wiley and Sons, 2004. 

[13] GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada, a.s., 

2003. 

[14] PRECLÍK, V. Průmyslová logistika. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. 

[15] TAYLOR, G. D. Introduction to Logistics Engineering. CRC Press, 2008. 

[16] ROBINSON, CH. Lean manufacturing: a plant floor guide. Society of 

Manufacturing Engineers, 2001. 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gianpaolo+Ghiani%22
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gilbert+Laporte%22
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roberto+Musmanno%22


 
52 

 

 

[17] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Praha: Radix, s.r.o., 2005. 

[18] PTÁČEK, S. Řízení výrobních procesů. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, 2004.   

[19] BROŽ, L. a kol. Hutnictví železa. Praha: SNTL, 1988. 

[20] FIALA, P. Modely a metody rozhodování. Praha: Oeconomica, 2008. 

[21] FOTR, J.; ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, s r.o., 

2010. 

[22] TOŠENOVSKÝ, J. Statistika v řízení jakosti. Ostrava: DTO, s.r.o.,1995. 

[23] MONCZKA, R, M.; HANDFIELD, R., B.; GIUNIPERO, L. Purchasing and 

Supply Chain Management. Cengage Learning, 2008. 

[24] NENADÁL, J. a kolektiv. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management 

Press, a.s., 2001. 

[25] NÉTEK, V.; BESTA, P.; SAMOLEJOVÁ, A. Hodnocení kvality nákupu v 

průmyslových podnicích. Hutnické listy, 2011, ročník 64, č. 2, s. 80-84, ISSN 0018-

8069. 

[26] JELÍNEK, P. Slévárenství. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, 1986. 

[27] BESTA, P.; JANOVSKÁ, K.; HULA, J.; LAMPA, M.; LENORT, R. Logistika a 

řízení zásob v hutní výrobě. Hutnické listy, 2012, ročník 65, č.1, s.51-55, ISSN 

0018-8069. 

[28] SCHULTE, CH. Logistika. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1994.  

[29] ČSN 269030:1998/Z1 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou 

manipulaci a skladování. Datum vydání: 1.8.1999.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
53 

 

 

18. Seznam tabulek a obrázků 
 

 

 Tabulky 

Tab. 1 Hlavní skladové položky 

Tab. 2 Podíl jednotlivých položek na celkovém objemu zásob 

Tab. 3 Vyhodnocení metody ABC 

Tab. 4 Vývoj spotřeby skladových položek – analýza variability 

Tab. 5 Porovnání výsledků aplikovaných metod klasifikace zásob 

Tab. 6 Hodnota koeficientu zajištění pro určení optimální výše pojistné zásoby 

Tab. 7 Vývoj prodeje a cyklů dodání 

Tab. 8 Potenciální snížení stavu zásob 

Tab. 9 Vstupní údaje pro hodnocení využívaných přepravců 

Tab. 10 Vyhodnocení sledovaných přepravců 

 

 Obrázky 

Obr. 1 Princip objednávání metodou stálé velikosti objednávky 

Obr. 2 Princip objednávání metodou stálého cyklu objednání 

Obr. 3 Princip modelu ekonomického objednacího množství 

Obr. 4 Princip modelu ekonomického objednacího množství – vznik nedostatku 

Obr. 5 Pojistná zásoba 

Obr. 6 Vícerozměrný charakter hodnocení obchodních nabídek 

Obr. 7 Princip vzdálenosti od fiktivní varianty 

Obr. 8 Aproximační přímka při předpovědi spotřeby 

Obr. 9 Přehled o druzích skladů 

Obr. 10 Nabízené výrobky 

Obr. 11 Schéma uspořádání skladu 

 

 

 

 

 


