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ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na studii a optimalizaci řízení zásob ve společnosti 

ABB s.r.o. Teoretická část je věnována charakteristice základních pojmů týkajících 

se řízení zásob, jejich klasifikaci, nákladům s nimi spojenými a metodám řízení zásob. 

Praktická část je zaměřena na analýzu současného stavu zásob, na proces obstarávání, 

skladování a kontrolu zásob. Tato analýza odhaluje nedostatky, pro které budou 

v závěru práce navrženy řešení. Ty povedou ke zlepšení řízení zásob ve společnosti. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis focuses on the study and optimization of inventory management in company 

ABB Ltd. The theoretical part is dedicated to characteristic of basic concepts related 

to inventory management, their classification, related costs and inventory management 

methods. Practical part is focused on the analysis of the current state in the company, 

on providing, storage and controlling of inventory. This analysis reveals deficiencies 

for which several solutions will be suggested. They will lead to more effective 

inventory management in the company. 
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ÚVOD 

 

Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci řízení zásob ve společnosti ABB s.r.o. 

se sídlem v Praze, konkrétně pro její brněnskou divizi Výrobky nízkého napětí, 

která se nachází na ulici Heršpická 13. 

 

Společnost ABB je přední světovou firmou poskytující špičkové technologie 

pro energetiku a automatizaci, které umožňují svým zákazníkům, energetickým 

a průmyslovým podnikům, zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich 

činnosti na životní prostředí. ABB má okolo 120 000 zaměstnanců ve více než 100 

zemích. 

 

V České republice ABB působí prostřednictvím svých výrobků již od roku 1970 

a v současné době má téměř 3200 zaměstnanců. ABB využívá mezinárodní know-how 

a nejnovější výsledky výzkumu a vývoje globální společnosti. Svým zákazníkům nabízí 

přidanou hodnotu v podobě silného zázemí vlastních inženýrských, technologických 

a servisních center a dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců. Zároveň 

ve „světě ABB“ patří Česká republika velikostí svého obratu a počtu zaměstnanců 

mezi 20 nejvýznamnějších zemí a těší se velmi dobré reputaci. 

 

Společnost ABB s.r.o je společností s ručením omezeným, která vznikla dne 20.7.1993. 

Hlavním předmětem její činnosti jsou komplexní dodávky, výroba, výstavba 

a modernizace staveb, výroba zařízení pro přenos, rozvod a kontrolu elektrické energie, 

elektrických silnoproudových zařízení, dále měřící a regulační techniky a systémy 

řízení, produktů a služeb v oblasti automatizace, elektroinstalačních materiálů, 

nízkonapěťových zařízení a servisních činností.  

 

Poslání společnosti tkví ve zvyšování výkonnosti (zvýšení výkonnosti, produktivity 

a spolehlivosti přenosových sítí a zároveň snížení spotřeby energie a omezení 

negativního dopadu na životní prostředí), v podpoře inovací (jakožto jedné z klíčových 

vlastností výrobků, systémů a služeb), v získání a udržení si nadaných a proaktivních 

zaměstnanců, a v neposlední řadě v odpovědnosti za veškerou svou činnost. 
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Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001, stanovující požadavky na systém řízení 

kvality, ISO 14001, specifikující požadavky na systém řízení péče o životní prostředí, 

a OHSAS 18001 týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (7) 

 

Mezinárodní společnost ABB působí v České republice již od roku 1970, avšak první 

společnost s tímto názvem zde byla formálně založena až v roce 1991. Vznik 5 dalších 

společností na sebe nenechal dlouho čekat. V letech 1994-96 probíhala intenzivní 

restrukturalizace, která měla za cíl především zvýšení efektivity výrobních procesů 

a zlepšení vztahů se zákazníky. V následujících letech probíhal proces dalšího 

rozšiřování aktivit, který vedl k rozšíření nabídky portfolia výrobků a služeb. 

V roce 1998 v České republice existovalo již celkem 10 společností. Rok 1999 

byl významný sloučením energetických segmentů mezinárodních firem ABB a Alstom, 

díky němuž vznikla nová celosvětově působící společnost ABB ALSTOM POWER. 

V roce 2001 vstoupila v platnost nová struktura pro lepší zajištění služeb zákazníkům 

a vzniklo tak nové uspořádání ABB – 4 zákaznické divize a divize Group Processes, 

jejímž cílem je zavádění společných postupů. V tomto roce také došlo ke sloučení 

společností do dvou základních celků, ABB s.r.o. a ABB Lummus Global s.r.o. 

Další léta byly ve znamení restrukturalizací s cílem soustředění se na klíčové obory 

podnikání, a reorganizace ABB po celém světě do 5 divizí tak, aby toto rozdělení lépe 

kopírovalo klíčové činnosti a usnadňovalo orientaci pro zákazníky. 

Společnost v posledních letech potvrzuje svou významnou úlohu na domácím trhu 

(např. vysoké umístění v prestižním hodnocení Nejlepší zaměstnavatel České republiky 

aj.) a úspěch ve vývozu celosvětových výrobkových řad (8). 

 

Společnost je v současnosti tvořena 5 divizemi: Výrobky pro energetiku, Systémy 

pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí a Procesní 

automatizace. Jednotlivé divize se nachází v Brně, Jablonci nad Nisou, Mostě, Ostravě, 

Plzni, Praze, Teplicích a Trutnově. 

 

Mateřskou společností ABB s.r.o. je ABB Holdings B.V., která vlastní 100% podíl 

ve společnosti. Společnost je součástí konsolidačního celku ABB Ltd. 

Jednatelem společnosti je Hannu Juhani Kristian Kasi, který tuto funkci vykonává již od 

roku 2010. Organizační struktura společnosti ABB s.r.o., uvedená také v příloze č.1, 

se dá rozdělit do dvou oblastí. Pod jednatele a generálního ředitele v jedné osobě spadají 
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oddělení zabezpečující na jedné straně dobré jméno společnosti, vystupování 

na veřejnosti, jednání vůči zaměstnancům, zákazníkům apod.; na straně druhé plynulý 

chod jednotlivých divizí a typů výrob.(7) 

 

Společnost ABB s.r.o. vykazuje výsledky své činnosti nejen ve výročních zprávách, 

ale i na svých oficiálních internetových stánkách. 

 

Při nahlédnutí do dostupných zdrojů zjišťujeme, že tržby za účetní období v letech 2006 

- 2011 se vyvíjely následovně: 2006: 6 152 mil. Kč, 2007: 6 253 mil. Kč, 2008: 8 333 

mil. Kč, 2009: 9 002 mil. Kč, 2010: 8 122 mil. Kč, 2011: 9 466 mil. Kč.  

 

Dalším významným ukazatelem z hlediska hospodaření a realizace jednotlivých 

ekonomických veličin je průměrný evidovaný počet zaměstnanců. Společností byly 

uveřejněny mezi lety 2006 – 2011 tyto hodnoty: 2006: 2 111 zaměstnanců, 2007: 2 456 

zaměstnanců, 2008: 2 795 zaměstnanců, 2009: 2 700 zaměstnanců, 2010: 2 800 

zaměstnanců a 2011: 2 998 zaměstnanců. Společnost zaměstnává pracovníky nejen 

na plný pracovní úvazek, ale i brigádníky, kteří nachází své uplatnění především přímo 

ve výrobě. 

 

Vzhledem k uvedenému lze konstatovat, že ABB s.r.o. až na výjimku v roce 2010 

dosahovala ve svém hospodaření stále lepších výsledků. Spolu s  růstem poptávky 

po výrobcích a službách společnosti logicky došlo i k postupnému nárůstu počtu 

zaměstnanců. 

 

Společnost dále vykazuje dobrou rentabilitu i díky operativnímu leasingu, 

který nezatěžuje její aktiva a pasiva a nezvyšuje míru zadlužení. Touto cestou 

si společnost najímá jak osobní auta a stroje, tak budovy i pozemky. 

 

Na druhé straně se společnost v posledních letech neustále zaobírá problémy, které 

ji způsobuje špatná platební morálka odběratelů. Ke konci roku 2011 společnost 

evidovala nárůst pohledávek po lhůtě splatnosti více než 180 dní na hodnotu 109,5 mil. 

Kč. Z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu či neuspokojení pohledávek 

v konkurzním řízení odepsala do nákladů pohledávky ve výši 0,6 mil. Kč, 
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což je pětinásobek roku předešlého. Navíc eviduje dlouhodobé pohledávky 

z obchodních vztahů se splatností do 3 let ve výši 5,4 mil. Kč. 

 

Závazky společnosti jsou tvořeny především přijatými zálohami, které mají charakter 

předfinancování dlouhodobých projektů. 

 

Společnost nečerpá žádné bankovní úvěry, naopak využívá možnosti půjčky 

od spřízněné osoby – ABB Capital, B. V. Amsterdam, jakožto světového treasury centra 

ABB. Tyto půjčky jsou poskytovány na revolvingovém principu.(11),(12) 

 

V brněnské divizi výrobků nízkého napětí se v současné době vyskytuje část 

nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob. Tyto zásoby byly pořízeny 

na základě špatného odhadu poptávky zahraničních zákazníků po výrobcích.  

U těchto zásob tak dochází k postupnému snižování ceny na cenu prodejní 

prostřednictvím opravných položek. Ty jsou stanoveny vedením společnosti na základě 

postupů používaných u celé skupiny ABB, výpočet vychází z porovnání spotřeby zásob 

a jejich zůstatku na skladě. Pro ty položky zásob, u kterých je zásoba vyšší než roční 

spotřeba, se opravná položka stanovuje první rok ve výši 50 %, v dalších letech 

se navyšuje na 75 %, resp. 100 %. 

 

Vzhledem k výše uvedenému a požadavkům vedení brněnské divize, která v současné 

době prochází postupnou reorganizací skladů a skladových zásob, se má diplomová 

práce zaměří právě na problematiku zásob. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

V současné době není způsob řízení zásob v divizi výrobků nízkého napětí společnosti 

ABB s.r.o. naprosto optimální, zejména pak v oblasti samotného pořizování 

a skladování zásob. Zásoby jsou často pořizovány v takovém množství, které se za celé 

období ani nepodaří spotřebovat, a špatný odhad poptávky také přispěl k tvorbě 

nepotřebných zásob. Na skladě divize se tak vyskytují zásoby, které na sebe zbytečně 

váží nejen kapitál, ale také náklady na skladování. V samotném skladu pak převládá 

nepřehledné uspořádání a také neefektivní zajištění pohybu zásob, což má v konečném 

důsledku negativní vliv na produktivitu práce zaměstnanců skladu. 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je pomocí analýzy současného stavu, která vede 

k odhalení nedostatků v oblasti řízení zásob a skladování, navrhnout takové změny, 

které by vedly k optimalizaci procesů při řízení zásob v divizi. 

Dílčím cílem je navržení nejvhodnějšího způsobu dodávek zásob, přizpůsobení 

informačního systému specifickým potřebám divize, zefektivnění procesu skladování 

a také zlepšení přístupu v oblasti personálního řízení. 
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2 Teoretická východiska 

 
Tato část diplomové práce se věnuje teorii zásob, řízení zásob a logistickým strategiím, 

kterých je v dnešní době využíváno. Nechybí ani charakteristika analýz zásob, 

které budou v praktické části práce použity. 

 

2.1 Význam zásob  

 

Zásoby představují nedílnou součást každé výroby. Tímto pojmem se označují 

suroviny, materiál, paliva, polotovary, rozpracovaná výroba a hotové výrobky. 

 

Zásoby v podniku plní tři základní funkce: 

 

• geografická funkce – optimalizace výrobních kapacit (zdroje surovin, 

energií, pracovníků) vyplývající z rozdílných lokalit výroby a spotřeby, 

• vyrovnávací a technologická funkce – zásoby zabezpečují plynulost výroby, 

umožňují produkci v ekonomicky výhodné velikosti dávek, snižují náklady 

na dopravu, částečně eliminují nepředvídatelné výkyvy na straně vstupů 

i výstupů zásobovacího procesu,  

• spekulativní funkce – předzásobení při očekávaném zvýšení cen za účelem 

úspory podnikových nákladů, prodej zásob za vyšší než pořizovací cenu 

za účelem dosažení mimořádného zisku. 

 

Vzhledem k negativním vlivům zásob se jejich velikosti věnuje velká pozornost. 

Negativna zásob spočívají v tom, že váží kapitál, zvyšují náklady ve spojitosti s jejich 

skladováním (lidská práce, mzdové náklady, náklady na provoz skladů) a nesou s sebou 

riziko znehodnocení, nepoužitelnosti či neprodejnosti. Kapitál vázaný v zásobách může 

podniku scházet pro financování svého rozvoje, ohrožuje jeho likviditu a snižuje 

důvěryhodnost.  

 

Optimalizace zásob pro podnik znamená významný ekonomický přínos. Velikost zásob 

by měla být na takové úrovni, aby nedocházelo k zbytečně velkému zadržování 
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kapitálu, zvyšování nákladů a rizik spojených s držením zásob a zároveň zajistila 

plynulý chod výroby. (6) 

 

2.2 Obsah a cíl řízení zásob  

 

Řízení zásob se v posledních letech dostává do centra pozornosti díky přesvědčení 

managementu, že dobré řízení zásob může podstatnou měrou přispět ke zlepšení 

hospodářského výsledku podniku. 

 

Řízení zásob představuje souhrn činností spočívajících v prognózování, analýzách, 

plánování, operativních činnostech a kontrolních operacích v rámci jednotlivých skupin 

zásob i v rámci zásob jako celku, které dále vytvářejí podmínky pro dosažení 

stanovených podnikových cílů. Vše při optimálním vynaložení nákladů a při optimální 

vázanosti finančních prostředků v zásobách. Jedná se vlastně o efektivní zacházení 

a hospodaření se zásobami, využívání všech rezerv, které v této oblasti existují, 

a respektování všech činitelů, kteří mají vliv na účinnost řízení zásob. 

 

Jak existence zásob ve chvíli, kdy nemají uplatnění a kdy po nich není poptávka, 

tak nepřítomnost zásob v okamžiku, kdy je potřeba splnit zakázku, vede ke konkurenční 

nevýhodě a tím i ke zvýšení nákladů či ztrátám příjmů z prodeje, zákazníků a dobré 

pověsti podniku. Vzhledem k těmto rizikům a vzhledem k neustále narůstající 

konkurenci, která využije sebemenšího zaváhání jiného výrobce, by si podnik neměl 

dovolit nevyhovět okamžité poptávce ze strany zákazníka. 

 

Cílem řízení zásob je udržování zásob na takové úrovni a v takovém složení, 

aby byl zabezpečen rytmický a plynulý chod výroby, pohotovost a úplnost dodávek 

odběratelům, zatímco celkové náklady s tím spojené budou na co nejnižší možné 

úrovni. Hlavním úkolem je naleznutí odpovědí na otázky kdy a kolik objednat či zadat 

do výroby pro doplnění zásoby. (2) 
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2.3 Klasifikace zásob  

 

Zásoby bývají členěny podle mnoha kritérií tak, aby bylo možné zvolit nejlepší metodu 

jejich řízení. Níže jsou uvedeny druhy zásob vzhledem k jejich stupni rozpracování, 

z funkčního hlediska a použitelnosti a jednotlivé úrovně zásob. 

 

2.3.1 Druhy zásob  
  

Dle stupně rozpracování: 

 

• výrobní zásoby – suroviny, materiály, paliva, náhradní díly, obaly apod., 

• zásoby rozpracovaných výrobků – polotovary vlastní výroby, nedokončená 

výroba, 

• zásoby hotových výrobků – distribuční zásoby, 

• zásoby zboží – nakoupené k dalšímu prodeji. 

 

Dle funkce v podniku: 

 

• běžná (obratová) zásoba – pokrývá potřeby výroby do dalšího doplnění 

zásob, převyšuje okamžitou potřebu, 

• pojistná zásoba – tlumí náhodné výkyvy jak na vstupu (dodávky – 

nedodržení termínu, objednaného množství), tak na výstupu (zvýšení 

poptávky), 

• zásoba pro předzásobení – tlumí předpokládané vyšší výkyvy na vstupu 

i výstupu vlivem sezonních výkyvů poptávky, předpokládaných problémů 

s dopravou, odstávkou apod., 

• vyrovnávací zásoba – pokrývá nepředvídatelné okamžité výkyvy 

mezi jednotlivými procesy výroby. Zpravidla se vytváří před drahými 

zařízeními, aby nedošlo k jejich prostojům, 

• strategická (havarijní) zásoba – vytváří se u zásob klíčových pro chod 

podniku proti nepředvídatelným událostem (kalamity, stávky,…), 

• spekulativní zásoba – k dosažení mimořádného zisku vhodným nákupem 

nebo výhodným budoucím prodejem, 
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• technologická zásoba – u hotových výrobků, které před použitím vyžadují 

určitou dobu skladování (zrání sýrů, zasychání laku, vysychání dřeva,…). 

 

První čtyři kategorie se v literatuře také souhrnně označují jako rozpojovací zásoba, 

neboť materiálový tok v logistickém řetězci rozděluje na jednotlivé nezávislé části. 

Toto rozdělení sice usnadňuje řízení, avšak zvyšuje rizika spojená s jednotlivými 

optimalizacemi. 

 

Dle použitelnosti: 

 

• použitelné zásoby – položky běžně spotřebovávané nebo prodávané, 

které jsou předmětem operativního řízení zásob, 

• nepoužitelné zásoby – položky nevyužitelné pro výrobu nebo neprodejné 

za obvyklou cenu. Vznikají např. změnou výrobního programu, inovací, 

chybným odhadem budoucí poptávky. (6) 

 

2.3.2 Úrovně zásob  
 

Při řízení zásob je nutné sledovat i několik základních úrovní zásob: 

 

• maximální zásobu – nejvyšší stav zásoby v okamžiku příchodu nové 

dodávky na sklad, 

• minimální zásobu – stav zásoby v okamžiku těsně před příchodem nové 

dodávky na sklad; dána součtem pojistné, strategické a technologické 

zásoby, 

• signální stav zásoby – takový stav zásoby, kdy je nutné odeslat objednávku, 

aby dodávka přišla nejpozději v okamžiku, kdy skutečná zásoba dosáhne 

úrovně minimální zásoby. (6) 

 

2.3.3 Okamžitá a průměrná zásoba  

 

Okamžitou zásobu je třeba znát především při potvrzování objednávek zákazníkům, 

před zadáváním výrobních zakázek a při realizace pravidel pro řízení zásob, 
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i když z ekonomického hlediska nemá vypovídací schopnost. V praxi se vyjadřuje jako 

fyzická nebo dispoziční zásoba.  

 

Fyzická představuje aktuální velikost skladové zásoby, která se v praxi zjišťuje 

ze skladové evidence. Tato zásoba se při příjmu dodávky položky do skladu zvyšuje 

a naopak při výdeji položky ze skladu snižuje.  

 

Dispoziční zásoba se určuje tak, že od velikosti fyzické zásoby se odečte uplatněné 

(ale dosud nevydané) množství položky a přičte objednané (ale dosud nedodané) 

množství položky. Dispoziční zásoba se zvětšuje po potvrzení objednávky dodavatelem, 

po vydání výrobního příkazu a naopak se snižuje uplatněním požadavku na výdej. (6) 

 

Průměrná zásoba se stanovuje jako aritmetický průměr denního stavu fyzické zásoby 

položky za určité období. Z průměrné zásoby se odvozují dva důležité ukazatele: 

 

• rychlost obratu zásoby (��) – udává, kolikrát za rok se průměrná zásoba 

spotřebuje. 

�� =
�
�� , 

(2.1) 

 

kde P je roční velikost spotřeby a �� průměrná fyzická zásoba. 

 

• doba obratu zásob (��) – udává, kolik dnů průměrné spotřeby představuje 

průměrná zásoba. Jedná se o převrácenou hodnotu rychlosti obratu zásoby, 

obvykle vyjádřenou v kalendářních dnech. 

 

�� =
365
�� = 365 ∗ ��

�  (2.2) 

 

Pro účely řízení zásob se za podmínek stejnoměrné poptávky a doplňování zásoby 

v dávkách o velikosti Q, průměrná fyzická zásoba �� získá jako součet obratové (běžné) 

zásoby � a pojistné zásoby ��. (2) 
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2.4 Náklady na zásoby  

 

S existencí zásob jsou spojeny tři druhy nákladů, které budou rozebrány níže. 

Jedná se o objednací náklady, náklady na držení zásob a náklady z vyčerpání zásoby. 

 

2.4.1 Náklady na pořízení zásoby 

 

Tyto náklady se vztahují k pořízení jedné dávky k doplnění zásoby dané položky. 

Podle možností společnosti se týkají buď externího nákupu, nebo zakázky pro vlastní 

výrobu. Do těchto nákladů patří náklady na vyřízení a realizaci objednávky, náklady 

spojené s převzetím zásilky a její kvalitativní kontrolu, zpracování dokumentace apod. 

 

Při nákupu od dodavatele patří do těchto nákladů položky spojené s přípravou 

a umisťováním objednávky, dopravní náklady (pokud nejsou zahrnuty již v ceně), 

náklady na přejímku, kontrolu a následné uskladnění dodávky, náklady na zaevidování 

příjmu zboží, náklady na likvidaci a úhradu faktur. Do těchto nákladů může spadat 

i pojistné, jehož výši určuje pojišťovna na základě druhu přepravovaného 

nebo skladovaného zboží a rizika činnosti. Co se týče ceny zboží, ta se do nákladů 

spojených s pořízením zboží zpravidla nezahrnuje. Výjimkou jsou rozdíly v pořizovací 

ceně, které se vyskytují v některých rozhodovacích úlohách (množstevní slevy 

v závislosti na velikosti dodávky, několik možných dodavatelů…).  

 

Při vlastní výrobě do těchto nákladů patří náklady na všechny administrativní práce 

spojené s přípravou zakázky, náklady na přípravu výrobních prostředků (seřízení strojů, 

čištění), náklady na kontrolu kvality zhotovených polotovarů, náklady na příjem 

na sklad a jejich zaevidování. V tomto případě pořízení zásob jsou nedílnou součástí 

i mzdy obsluhujícího personálu. (3) 

 

2.4.2 Náklady na držení zásob 

 

Náklady na držení zásob mají celkem pět složek: skladovací náklady, skladovací ztráty, 

pojistné skladových zásob, ztráty z nepoužitelnosti zásob a náklady kapitálu. 
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Skladovací náklady souvisí s vlastnictvím skladu a započítávají se do nich všechny 

náklady spojené s provozováním skladů a evidencí zásob. Patří sem např. nájemné, 

údržba budov a vnitřního vybavení, odpisy, spotřeba energii a i mzdy pracovníků skladů 

apod. Tyto náklady mívají velmi značnou fixní složku nezávislou na množství zásob, 

a proto se tyto náklady zohledňují jen v případě, kdy jejich velikost může být ovlivněna 

hledanou strategií zásob. Pokud je ovšem sklad pronajímán nebo skladování provádí 

externí společnost, pak náklady na skladování jsou úměrné skladovanému množství 

a jejich vyčíslení tak nečiní větší potíže. 

 

Velikost skladovacích ztrát se určuje na základě předešlých zkušeností v případě, 

kdy zásoby nejsou plně kryty pojištěním.  

 

Další položkou nákladů je ztráta plynoucí z neprodejnosti hotových výrobků 

a nepoužitelnosti výrobních zásob. Důvodem může být znehodnocení zestárnutím 

nebo uskutečnění větších změn ve výrobním programu či pokles nebo změna struktury 

poptávky. Tato rizika jsou často závislá na délce skladování. Riziko neprodejnosti 

se v posledních letech neustále zvyšuje vzhledem ke zkracování životního cyklu 

výrobků. 

 

Nejproblematičtějším stanovení nákladů je stanovení ztrát způsobených vázáním 

kapitálových prostředků v zásobách. Ty nemají charakter nákladů v obvyklém smyslu, 

poněvadž je nelze zachytit účetní evidencí. Jedná se totiž o ušlý zisk, který by finanční 

prostředky mohly vynést, kdyby je podnik investoval jiným způsobem než do zásob. 

Tyto náklady jsou přímo úměrné hodnotě průměrné zásoby. Pro stanovení ztrát 

se používá úroková sazba, buď běžně se pohybující až do hodnoty 15% nebo účelně 

stanovená na základě klasifikace zásob (zásoby nezbytně nutné pro plynulý chod – 

nejnižší sazba, pojistné zásoby – vyšší sazba, spekulativní zásoby – nejvyšší sazba 

vzhledem k rizikovosti). Je nutno přihlížet i k poměru mezi úrokovou mírou 

kapitálového trhu a rentabilitou vlastního kapitálu. Obecně platí, že pokud je vlastní 

rentabilita nižší než úroková míra, použije se úroková míra. V opačném případě 

rentabilita vlastního kapitálu. (3) 
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2.4.3 Náklady z vyčerpání zásob 

 

Vyčerpáním zásoby se rozumí skutečnost, kdy nestačí okamžitá skladová zásoba 

ke včasnému uspokojení všech požadavků zákazníka. V interním pojetí se jedná 

o skutečnost, kdy v důsledku vyčerpání materiálu či polotovarů je nutné zastavit 

výrobu, montáž apod. a dochází tak k prostojům.  

 

Výsledkem vyčerpání zásob je ztráta tržeb, zisku, případně pošpinění dobrého jména 

(goodwillu) společnosti a dokonce i ztráta zákazníka. V případě dodatečného pořízení 

zásob toto přináší vícenáklady a zhoršuje efektivnost podnikání, případně i rentabilitu 

výrobků a služeb. (3) 

 

2.5 Strategie řízení zásob  
 

Při stanovení optimální úrovně zásob se využívá tří strategií řízení zásob. 

Pro zavedení do praxe je nutné věnovat pozornost předpokladům, bez kterých 

by aplikace těchto strategií pozbyla úspěšnosti a efektivnosti. 

 

Systém řízení zásob poptávkou (Pull systém) 

 

Klesne-li disponibilní stav zásob na skladě pod předem stanovenou mez, jedná 

se o signál pro zajištění doplnění zásob. Tato mez je většinou stanovena na úrovni 

průměrné poptávky během cyklu doplňování zásoby v distribučním místě. 

Velikost doplňující objednávky se odvíjí od skutečného stavu zásob nebo je stanovena 

jednou z metod optimalizace zásob a ponechána konstantní. Doplňování zásob 

tak vychází z určité předpovědi, ale uskutečňuje se až tehdy, objeví-li se požadavky 

zákazníků na existující zásoby. Požadavky na tento systém jsou následující: 

 

• všechny segmenty trhu, všichni zákazníci i výrobky jsou pro podnikání 

z hlediska dosaženého zisku rovnocenní, 

• existence neomezené zásoby zboží u dodavatele, 

• je možné stanovit délku dodacího cyklu hned, jakmile vznikne požadavek 

na doplnění zásob, 
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• relativně stabilní poptávka, 

• doplňovací dodávky jsou větší než poptávka v průběhu dodacího cyklu, 

• konečná délka dodacího cykluje nezávislá na velikosti poptávky. 

 

Řízení zásob plánem (Push systém) 

 

Podstatou tohoto systému je detailní znalost požadavků zákazníků. Od té se odvíjí 

podrobný plán požadavků na distribuci poskytující detailní informace o požadavcích 

na zásoby v jednotlivých časových úsecích (většinou týdnech). Pro bezproblémový 

chod systému je třeba dodržet následující předpoklady: 

 

• detailní odhad požadavků zákazníka za sledované období pro každý sklad, 

• pohyb zásob je sledován komplexně, ve všech lokalitách a online 

(požadavek na informační systém). 

  

Adaptivní metoda řízení zásob 

 

Jedná se o kombinaci obou předchozích systémů, která odstraňuje problémy spojené 

s jejich realizací. Podstatou je pružnost reakce na vnější podmínky trhu. 

V jednom období či segmentu bude výhodnější tlačit výrobky do distribučního kanálu, 

tedy řízení zásob poptávkou, v jiném naopak vtahovat výrobky do distribuce 

až po vzniku konkrétních požadavků zákazníků, tedy řízení zásob plánem. 

Pro výběr vhodné strategie je třeba vzít v potaz rentabilitu jednotlivých segmentů trhu 

a jejich stálost, závislost či nezávislost poptávky, rizika a nejistoty v distribučním 

řetězci a kapacity zařízení v distribučním řetězci. (3) 
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2.6 Systém řízení zásob 
 

Zásoby vstupních surovin se s průběhem výroby postupně snižují v důsledku jejich 

spotřebování. Doplňování spotřebovaných zásob ale z praktických důvodů, jako např. 

objednávání, náklady na dopravu či manipulaci s materiálem, probíhá v dávkách. 

Doplnění je třeba provést nejpozději v okamžiku spotřebování poslední jednotky zásob. 

Při rozhodování, ve kterém okamžiku objednat nové zásoby, je nutné vycházet z délky 

doby potřebné na vyřízení objednávky, dodací lhůty. Objednávka se tedy provádí 

v předstihu, většinou o délce dodací lhůty. Pro případ neočekávaných výkyvů 

v potřebách výroby nebo v délce dodací lhůty velká část podniků drží navíc 

tzv. pojistnou zásobu. Jejím úkolem je vykrýt právě tyto odchylky a zabezpečit 

tak plynulost výroby. 

 
Obrázek 1: Průběh stavu vybraných druhů zásob v čase (6) 

 

Vysvětlivky obrázku 2: 

�… velikost dodávky, 

����… průměrná obratová zásoba, 

����… maximální stav zásoby, 

��… signální stav zásoby, 

��… pojistná zásoba, 

��… délka dodávkového cyklu, 
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��… délka pořizovací lhůty, 

�… délka sledovaného období. 

 

Volba systému řízení zásob je ovlivněna faktory, mezi které patří forma poptávky, 

tok materiálu v řetězci nebo charakter potřeby.(6) 

 

2.6.1 Druhy poptávky 

 

Pro řízení zásob je velmi důležité zjistit typ poptávky po produkci podniku. 

Obecně je možné tuto poptávku rozdělit na: 

 

• nezávislou nebo nahodilou – poptávka nezávislá na ostatních výrobcích, 

jedná se o spotřebitelem řízenou poptávku po výrobcích či službách, 

která vykazuje nahodilost a nejistotu, nelze ji vypočítat, 

• závislou nebo předvídatelnou – vychází ze spotřebitelské poptávky, je řízena 

odvozeným požadavkem na výrobek a plánovaná výrobcem na základě 

jeho přístupu k nezávislé poptávce od odběratelů. Typická pro prostředí, 

kde se postupuje podle plánů vytvořených na základě prognóz. (1) 

 

Mezi další uváděné druhy poptávky patří: 

 

• stejnoměrná – požadavky na výdej přicházejí trvale, případně s možným 

kolísáním velikosti v čase. Typické u nezávislé poptávky zákazníků 

po konečných výrobcích, nebo i u závislé v případě stálé výroby konkrétního 

výrobku, 

• nárazová – charakteristická pro závislou potřebu, při výrobě v dávkách, 

kdy je produkt zařazován do výroby jednou za čas a materiál a díly jsou 

tak spotřebovávány pouze nárazově. (2) 
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2.6.2 Doplňování zásob podle druhu poptávky 

 

Jak již bylo zmíněno výše, existují dva základní druhy poptávky. Závislá poptávka 

využívá v řízení zásob systémy plánování zdrojů (systémy MRP/MRP-1), 

nezávislá poptávka používá systémy objednacího termínu či mezního stavu zásob. (1) 

 

Systém pro doplňování zásob pro závislou poptávku, tedy MRP, se zakládá 

na adresném objednávání materiálu podle skutečných potřeb výroby. 

Pro výpočet se využívá tzv. hrubý rozvrh výroby (plán, ve kterém jsou pro jednotlivá 

plánovací časová období stanoveny počty výrobků, které mají být dokončeny). 

Ten je sestaven na základě objednávek nebo předpovědí poptávky po produktech. 

Přihlíží se také ke stavu disponibilních zásob. MRP je poměrně jednoduchá metoda, 

při jejíž aplikaci téměř vždy dojde ke snížení objemu vázaných oběžných prostředků 

a také ke snížení nákladů na pořizování a udržování zásob. Nevýhodou na druhé straně 

je to, že plánování vychází pouze hrubého rozvrhu výroby a nebere se v potaz skutečný 

průběh výroby. (4) 

 

K objednávání materiálu při nezávislé poptávce slouží dvě metody. Metoda založená 

na konkrétním objednacím termínu spočívá ve fixní objednací době (FOT), 

např. interval objednávek každé pondělí. Druhá metoda, spočívající na určitém 

zbylém/mezním stavu zásob, má naopak variabilní objednací dobu (VOT). 

Signálem pro zadání objednávky je mezní stav zásob na skladě. 

 

Ke stanovení potřebného množství, které je třeba objednat, lze použít: 

 

• fixní objednací množství FOQ s variabilní objednací dobou VOT, 

kdy se při každém výdeji ze skladu kontroluje úroveň zásob, 

• variabilní objednací množství VOQ s fixní objednací dobou FOT, 

kdy se úroveň zásob kontroluje v pevně stanovených intervalech. 

 

Existují i další způsoby doplňování zásob pro nezávislou poptávku, jako např. metoda 

minimum-maximum či metoda dvou zásobníků, která bude zmíněna v následující 

podkapitole. (1) 
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2.6.3 Objednací systémy  

 

Pro nezávislou poptávku existují čtyři základní objednací systémy, které napomáhají 

při určení množství a okamžiku, kdy provést objednávku. U těchto systémů se pracuje 

buď s pevným nebo proměnným objednacím množstvím (Q) v kombinaci 

s objednáváním v pevně daných nebo proměnlivých objednacích termínech. 

Tyto systémy jsou pro přehlednost uvedeny v následující tabulce. 

 
Tabulka 1: Typy objednacích systémů (3) 

 
Pevné objednací množství 

„Q“ 

Proměnné objednací množství 

doplňované do výše „S“ 

Objednávání 

v proměnných 

okamžicích (testuje 

se „B“) 

Systém B, Q: proměnný 

okamžik objednávky, pevné 

objednací množství „Q“ 

Systém B, S: proměnný okamžik 

objednávky, objednávání do cílové 

úrovně „S“ 

Objednávání 

v pevných 

okamžicích (testuje 

se „s“) 

Systém s, Q: pevný okamžik 

objednávky, pevné objednací 

množství 

Systém s, S: pevný okamžik 

objednávky, doplňování do cílové 

úrovně „S“ 

 

Systém B, Q 

 

Tento systém je založený na využívání objednací úrovně B. Objednávka je podána 

v okamžiku, kdy dojde k poklesu zásob na (popř. těsně pod) objednací úroveň. 

Tím je zajištěno, že délka dodávkového cyklu je proměnlivá a velikost objednací dávky 

Q je pevná. Velikost zásob dané položky se při každém jejím snížení porovnává 

s úrovní B. 

 

Ke zjištění optimální velikosti pevného objednacího množství „Q“ se často využívá 

tzv. Campův vzorec. 

 

Systém B, Q je vhodné používat v případě, že se jedná o pravidelný odběr a položky 

mají velkou odbytovou hodnotu. Je ovšem nutné průběžně monitorovat stav zásob 

a okamžitě provést objednávku, pokud zásoba položek klesne na určené množství 

(objednací úroveň B). Tento systém je značně nákladný.  
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Systém B, S 

 

Systém B, S funguje podobně jako systém B, Q, ale liší se od něho ve výši 

objednávaného množství, které je proměnlivé. Velikost objednací dávky vychází 

z rozdílu současného stavu zásob a tzv. cílovou úrovní S. U tohoto systému tedy 

dochází k doobjednávání do cílové úrovně. Cílová úroveň S je vyjádřena jako součet 

objednací úrovně a objednacího množství, přičemž objednací množství dostaneme 

obdobně jako u systému B, Q. 

 

Použití tohoto systému je vhodné za následujících podmínek: 

 

• položky mají velkou odbytovou hodnotu, 

• odběr je nepravidelný, 

• doba spotřeby Q je několikrát delší než objednací interval. 

 

Systém s, Q 

 

Tento systém je charakteristický pevně daným momentem objednání t (např. každý 

první den v měsíci nebo každé pondělí), pevně danou velikostí objednacího množství Q 

a stanovenou objednací úrovní s. K porovnávání objednací úrovně a skutečného stavu 

zásob dochází pouze v určitých okamžicích. Právě v tom spočívá hlavní rozdíl 

proti předchozím dvěma systémům. V momentu objednávky se neobjednávají všechny 

položky, ale pouze ty, jejichž množství je při kontrole stejná nebo nižší než objednací 

úroveň s.  

 

Pro určení výše objednací úrovně s, je doporučován tento hrubý výpočet: 

 

� = ��� + 0,7 ∗ �� ∗ � + ��, (2.3) 

 

kde  d = průměrná spotřeba za časovou jednotku 

 �� 	= dodací lhůta (v čase) 

 �� = výše pojistné zásoby 

I = délka intervalu mezi kontrolami stavu zásob (v čase). 
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Systém s, S 

 

Tento systém se opět podobá předchozímu systému v tom, že se objednává v pevných 

intervalech, objednací množství je ale proměnlivé. Objednávají se pouze ty položky, 

jejichž zásoba klesla na nebo pod objednací úroveň s, přičemž se objednává takové 

množství, aby doplnilo zásobu do výše S. Velikost s a S se určí obdobným způsobem, 

jako u předešlých systémů. 

 

Tento systém se nejlépe uplatní v takových případech, kdy podnik nepravidelně odebírá 

velké množství zásob jedné položky. 

 

Systém s, T 

 

Jedná se o modifikaci systému s, S, ve které je S = s (je objednáváno jen takové 

množství pro doplnění zásob na objednací úroveň). Stejně jako u systému s, S  se zde 

provádí pravidelné porovnání stavu zásob s objednací úrovní. Objednávají se právě 

ty položky, které byly v období od poslední kontroly spotřebovány. Objednací množství 

se pak rovná množství, které bylo vyskladněno, aby se doplnila stanovená hladina. 

 

Systém s, T je vhodné použít např. při doplňování zásob určitých skupin zboží 

v regálech supermarketů, při řízení zásob materiálů a náhradních dílů v montážních 

dílnách či pojízdných opravách. 

 

Z uvedeného vyplývá, že systémy „s“ se používají tam, kde pokles 

na nebo pod objednací úrovně u zásoby nezjišťujeme průběžně po každém odběru, 

ale pouze v určitých pravidelných intervalech. Tyto systémy jsou vhodné u položek 

s nízkou hodnotou odbytu, pokud jsou pravidelně odebírány. Bývají to většinou položky 

kategorie C podle metody ABC. 

 

Oproti tomu systémy „B“ jsou vhodné pro omezený počet položek s velkou odbytovou 

hodnotou, tedy položky kategorie A podle metody ABC, kdy je třeba provádět kontrolu 

stavu zboží po každém odběru a doplňovat zboží při dosažení nebo poklesu 

pod objednací úroveň B.  
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Systém dvou zásobníků (dvě signální úrovně) 

 

Jedná se o jednoduchou metodu vhodnou pro levné položky (např. kategorie C), 

která zabraňuje vyčerpání jejich zásoby.  

 

Každá položka se skladuje ve dvou zásobnících (palety, krabice apod.), přičemž jeden 

je uzavřený a zaplombovaný a vydává se z druhého, který je otevřený. Obsah zásobníku 

musí být tak veliký, aby stačil k překlenutí dodací lhůty položky. 

Jakmile dojde k vyprázdnění prvního zásobníku, otevře se plomba u druhého. Zároveň 

se předá vedoucímu skladníkovi, který ihned objedná zásobník nový. (3) 

 

2.7 Logistické technologie 

 

Pod pojmem logistická technologie se skrývá optimální uspořádání operací do dílčích, 

relativně ustálených procesů, které zahrnují především řešení materiálových systémů 

a řízení jejich toků jako např. vyzvednutí materiálu, přeprava, skladování, dodávka 

materiálu od dodavatele na jednotlivá pracoviště apod. Úkolem je dosáhnout maximální 

logistické výkonnosti systému a to při minimálních nákladech spojených s těmito 

činnostmi a operacemi.(6)  

 

Některé typy logistických technologií jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

 

2.7.1 Kanban 

 

Tento bezzásobový systém řízení zásob byl vyvinut v 50. a 60. letech 20. století. 

Za jeho vznikem stojí japonská firma Toyota Motors (odtud i další název Toyota 

Production System). Podstatou je, že se vyrábí jen to, co je skutečně požadováno, 

v množství a čase, ve kterém je to požadováno. Tento přístup je vhodný pro opakovaně 

používané díly, při velkosériové výrobě, při výrobě s ustáleným odběrem, 

s jednosměrným tokem materiálu, při výrobě kde nedochází k větším změnám 

konečného sortimentu. 
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Je založen na následujících principech: 

 

• samořídící regulační okruhy – jedná se o vztah mezi dodávajícími 

a odebírajícími založený na pull principu, 

• objednací množství představuje obsah jednoho (případně násobky) 

přepravního prostředku, který obsahuje vždy stejné množství materiálu, 

• dodavatel je zodpovědný za kvalitu dodávky a odběratel je povinen 

objednávku vždy převzít, 

• kapacity obou stran (dodavatelů a odběratelů) jsou vyvážené, jednání 

je synchronizované, 

• spotřeby jsou rovnoměrné bez větších výkyvů a změn sortimentu, 

• nedochází ke vzniku zásob na straně odběratele, ani na straně dodavatele. (6) 

 

Podstatou tohoto systému jsou zde kanbany (japonské označení pro štítek), 

které plní funkce objednávek a průvodek. V okamžiku, kdy na pracovišti dochází 

zásoba potřebného materiálu, vystaví odběratel objednávkový kanban a spolu 

s prázdným přepravním prostředkem (např. kontejner) jej odešle dodavateli. 

Dodání prázdného přepravního prostředku je signálem pro zahájení výroby potřebné 

dávky. Ten je pak přesně naplněn určeným množstvím (ani míň, ani víc) a odeslán zpět 

odběrateli s průvodním kanbanem. V případě, že dojde ke střetu více objednávek, 

uplatňuje se pravidlo FIFO – „první přišel, první odchází“. Existují-li vadné součásti, 

jsou ihned vyřazeny, případně opraveny. (4) 

 

Kanbanové karty mají určité charakteristiky. Jsou vydávány útvarem pro operativní 

řízení dle plánu montáže v minimálním vypočteném množství, barevně se odlišují. 

Jsou dokladem o průběhu výroby a obsahují následující údaje – název a čárový kód, 

kód druhu materiálu a jeho popis, identifikační číslo průvodky, název dodavatele 

i odběratele. (6) 

 

Pozitiva zavedení systému Kanban  

 

V prvé řadě se jedná o velmi jednoduchý vizuální systém řízení. Zavedením tohoto 

systému dochází ke snížení velikosti výrobních dávek, což má za následek pružnější 
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reakci na potřeby zákazníka. Menší výrobní dávka představuje nižší požadavky 

na prostor, snižují se ztráty z nekvalitní výroby a roste produktivita. To vše podniku 

přináší úsporu finančních prostředků. Tento systém představuje posun ve výrobě – 

vyrábí se, jen pokud existuje objednávka (pull system) a v čase, kdy je potřeba (Just-in-

Time). 

 

Analýzy provedené ve 100 německých podnicích, kde byl systém Kanban zaveden, 

přinášejí následující výsledky: 

 

• snížení zásob ve výrobě o 60 – 90 %, 

• pokles seřizovacích časů o cca 95 %, 

• zkrácení průběžné doby výroby o 50 – 80%, 

• snížení potřeby plochy o cca 50 %, 

• pokles nákladů personálu o cca 60 %, 

• snížení nákladů na kvalitu o 20 – 60 %. (10) 

 

2.7.2 Just-in-Time 

 
Just-in-Time představuje jednu z nejznámějších technologií, která vznikla v 80. letech 

v Japonsku a USA. Jedná se o takový systém řízení zásob, kdy je poptávka po materiálu 

či polotovaru uspokojena v přesně dohodnutých a dodržovaných termínech, 

„právě včas“ dle potřeby odběratele. 

 

Systém je založen na principu dodávání malých množství, ale zato velmi často, 

v co nejzazším termínu. Výsledkem jsou návaznosti s minimální pojistnou zásobou. 

 

JIT nepředstavuje pouze konkrétní techniku a proto je lepší ji vnímat jako filosofii 

odstraňování ztrát a neustálého zlepšování. Snahou je o eliminaci všech procesů v rámci 

celého řetězce, které nemají žádnou přidanou hodnotu (na rozdíl od technologie Just 

in Case, při které jsou udržovány velké zásoby). 
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Při zavádění JIT musí být splněny následující předpoklady, aby tato implementace byla 

úspěšná. 

 

• Odběratel představuje dominantní článek, 

• přepravu zajišťuje kvalitní dopravce, který dbá na spolehlivost a přesnost, 

• funkčně dokonalý informační systém mezi všemi zúčastněnými, poskytující 

podklady pro plánování, sledování i operativní řízení vzájemně souvisejících 

procesů. 

 

Dodavatel má na výběr ze dvou strategií, které může zaujmout, synchronizační 

či emancipační. 

 

Synchronizační strategie spočívá v tom, že dodavatel vyrábí až na popud odběratele 

v množství, které bylo požadováno. To je následně odesláno odběrateli. Tento proces 

se neustále opakuje v požadované frekvenci. Synchronizační strategie vykazuje vyšší 

náklady na výrobu a přepravu, naopak nižší náklady na skladování. 

 

Emancipační strategie je charakteristická tím, že dodavatel vyrábí větší než požadované 

množství, které skladuje ve svých vlastních prostorách. Odběrateli je následně zasíláno 

v požadovaném množství a frekvenci. Tato strategie zajišťuje nižší náklady na výrobu, 

vyšší pružnost dodavatele a vyšší náklady na skladování. (5) 

 

Pozitiva zavedení JIT 

 

Níže jsou uvedeny přínosy, které jsou používáním metody JIT vykazovány: 

 

• pokles zásob a rozpracované výroby, 

• snížení rozlohy výrobních a skladovacích prostor, 

• zkrácení seřizovací doby a průběžné doby, 

• vyšší produktivita, 

• lepší využití výrobních zdrojů, 

• jednodušší řízení, 

• snížení režijních nákladů, 
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• zvýšení kvality ze strany dodavatelů. (4) 

 

Negativní aspekty JIT 

 

Zavedení JIT může představovat určitá úskalí a přinášet problémy. 

Vytvoření co nejlepších podmínek pro výrobu bez prostojů s minimálními zásobami 

může vyústit ve zhoršení podmínek pro zákazníka a v omezování subdodavatelů. JIT 

je velmi náročné nejen na dopravu, ale také na samotné zavedení v podniku. 

Přitom větší přínosy se dostaví většinou až za pár let. (4) 

 

2.7.3 Konsignační sklad 

 

Konsignační sklad představuje fyzický sklad materiálu, polotovarů a dokončených 

výrobků, který se od klasického skladu odlišuje tím, že jeho obsah je ve vlastnictví 

dodavatele. Odběratel je na základě smlouvy povinen skladovat položky konsignačního 

skladu odděleně od vlastních, které jsou zaevidovány ve skladové evidenci. 

 

Předpokladem pro vznik konsignačního skladu je spolupráce obou stran – obchodních 

partnerů, kdy dodavatel poskytuje na své náklady skladovou zásobu ve vlastních 

prostorách odběratele. Odběratel tuto skladovou zásobu odčerpává pro vlastní potřeby 

(prodej, pro výrobu, servis apod.) a v pravidelných intervalech dodavatele informuje 

o jím odebraném zboží (zasílána tzv. konsignace). Na základě těchto reportů 

pak dodavatel vystavuje odběrateli faktury a zboží postupně doplňuje do skladu. 

 

Odběratel odpovídá za ztrátu nebo poškození konsignačního zboží a to od okamžiku 

jeho dodání do konsignačního skladu. Poškozené či ztracené konsignační zboží 

je považováno za regulérně odebrané a je tudíž fakturováno s ostatním odebraným 

zbožím. Odběratel je dále povinen konsignační zboží pojistit proti živelným pohromám, 

krádežím apod. V případě uskutečnění dané pojistné události, pojistné plnění obvykle 

připadá ve prospěch dodavatele. (13) 
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2.8 Analýzy zásob 

 

Aby se vůbec dalo přistoupit k zlepšení řízení zásob, je třeba provést určité analýzy. 

Ty je možné rozdělit do dvou základních skupin – souhrnné analýzy a individuální 

analýzy. Ve své praktické části se budu zabývat analýzou ABC a XYZ, které patří 

do analýz souhrnných. Jejich úkolem je rozdělit položky do více podskupin z hlediska 

jejich významnosti, charakteru spotřeby, obrátkovosti apod. V následujících 

podkapitolách budou blíže rozebrány. 

 

Výsledky ABC a XYZ analýzy slouží jako podklady pro rozhodování o volbě 

logistických technologií, projektování skladu apod. 

 

2.8.1 Analýza ABC 

 

Věnovat pozornost při řízení zásob všem položkám zásob by bylo značně 

neekonomické, což vyplývá i z tzv. Paretova pravidla, kde 80 % všech důsledků 

je způsobeno asi 20 % příčin. Volně řečeno, při hodnocení velkého souboru nemají 

jednotlivé položky stejný vliv na sledovanou skutečnost. V takovém případě je vhodné 

seřadit položky podle jejich vlivu a rozdělit je do určitých kategorií. Analýza ABC 

rozděluje položky do tří skupin podle míry, kterou se prvky souboru podílejí 

na celkovém objemu zvoleného znaku. (4) 

 

Z hlediska řízení zásob se jako kritérium položek používá hodnota ročního obratu v Kč 

za položku. Jednotlivé skupiny jsou označovány písmeny A, B, C. 

 

Výpočty se provádějí v následujících krocích: 

 

• Roční spotřeby se násobí cenou za jednotku daného materiálu. Výsledkem 

je roční hodnota spotřeb v Kč. 

• Tyto hodnoty se seřadí sestupně od maximální hodnoty po minimální. 

• Další sloupec představuje kumulativní součet hodnot. 

• Následuje vyjádření ročního objemu spotřeb v %. 
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• Kumulativní součet je převeden na kumulativní podíl na celkovém objemu, 

tedy vyjádření v %. 

• Posledním krokem je stanovení procentuálních hranic podnikem a následné 

rozřazení do jednotlivých skupin. 

 

Kategorie A představuje velmi důležité položky, tvořících až 80 % hodnoty spotřeby. 

Ke stanovení jejich optimálního množství se využívají složité, ale přesné metody. 

Tyto výpočty je ovšem nutné často aktualizovat. Vzhledem k velikosti kapitálu, které 

na sobě váží, je vhodnější objednávat spíše menší množství, zato častěji. 

 

Kategorie B obsahuje středně důležité položky, které představují dalších cca 15 % 

hodnoty spotřeby. Pro jejich výpočet se používají jednodušší metody. Objednávky 

probíhají spolu s dalšími položkami, méně často než je u kategorie A. 

 

Kategorie C představuje málo důležité položky o hodnotě asi 5 %, ve velkém množství. 

Pro výpočet se používají jednoduché metody jako např. odhad na základě předchozích 

průměrných spotřeb. Tvoří se vyšší zásoba jednorázovou objednávkou. (6) 

 
Graficky se výsledky analýzy ABC realizují pomocí Lorenzovy křivky (obr. 2).  

 

 
Obrázek 2: Podstata klasifikace ABC (4) 
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Chce-li podnik optimalizovat zásoby, měl by svou pozornost upírat na položky 

ze skupiny A, případně B, jakožto rozhodující položky. V případě položek skupiny C, 

tedy položek nejméně významných, je taková optimalizace zbytečná. 

 

Jako podklad pro analýzu slouží tisková sestava. Položky jsou zde řazeny sestupně 

podle hodnoty v daném období. To by mělo zahrnovat alespoň 12 měsíců (případně 24, 

aby četnost každého měsíce byla stejná), jinak hrozí zkreslení údajů vlivem sezónnosti. 

Víceleté údaje jsou nevhodné, protože postrádají aktuální vypovídací schopnost (2). 

 

2.8.2 Analýza XYZ 

 

Analýza ABC bývá často rozšířena o analýzu XYZ (též označována jako analýza  

RSU). Také zde se rozdělují položky do třech skupin, ale v tomto případě je kritériem 

možnost předpovědět budoucí vývoj spotřeby položky podle její spotřeby v minulosti, 

na základě variačního koeficientu VC.  

 

K rozřazení materiálových položek do jednotlivých skupin je potřeba znát variační 

koeficient. K jeho výpočtu lze dospět dvěma způsoby. 

První způsob spočívá v použití směrodatné odchylky a aritmetického průměru. 

 

 ! =	 �"ě$%�&��á	%�(ℎ*+&&$,�"-�,(+ý	/$ů"ě$  (2.4) 

 

Pro tento způsob výpočtu je nutné vypočítat rozptyl pro jednotlivé materiálové položky 

a z něj následně zjistit směrodatnou odchylku. Rozptyl se vypočítává 

podle následujícího vzorce: 

 

�1 =	1�3��4 − �̅�1
7

489
 (2.5) 

 

Směrodatná odchylka je pak druhou odmocninou rozptylu. 
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Druhý způsob výpočtu variačního koeficientu vychází z určení absolutních odchylek 

pro jednotlivé měsíce. Ty se získají rozdílem mezi spotřebou a její průměrnou 

hodnotou. Suma absolutních hodnot odchylek je pak dělena počtem měsíců. 

Tím se získá potřebná průměrná absolutní odchylka. 

 

Rozdělení do skupin pak vypadá následovně: 

 

Kategorie X je tvořena skupinou položek s konstantní spotřebou (pouze příležitostné 

výkyvy). Požadavky na spotřebu jsou tedy velice dobře předvídatelné. 

 

Kategorie Y obsahuje položky se silnějšími výkyvy ve spotřebě (např. vlivem 

sezónnosti), a tedy s průměrně předvídatelnými požadavky. 

 

Kategorie Z je tvořena položkami se zcela nepravidelnou spotřebou, u kterých jsou 

požadavky na spotřebu těžko předvídatelné. 

 

Pokud skloubíme analýzy ABC a XYZ, dostáváme matici rozhodování o způsobu 

dodávek. Logicky se dá odvodit, že největší pozornost bude potřeba věnovat řízení 

položek skupin AX, BX a AY. 

 

Tabulka 2: Matice analýz ABC a XYZ (vlastní zpracování) 
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3 Analýza současného stavu 

 
Tato analýza se bude týkat brněnské divize zabývající se výrobou výrobků nízkého 

napětí, konkrétně pak zásob týkajících se závodu 1302 - výroba přístrojů. 

 

3.1 Evidence zásob 

3.1.1 Materiálové číslo 

 
Materiálové číslo představuje významný prvek pro celý systém řízení zásob 

a pro kalkulace nákladů na produkt. 

 

Jedná se o 4 až 17-ti místné specifické označení pro jednotlivé druhy materiálu. 

Může obsahovat jak číslice, tak písmena nebo znaky. Pro každý materiál je jedinečné 

a nepřipadá v úvahu, aby materiály lišící se v různých parametrech (např. v ceně) měly 

stejné materiálové číslo. Navíc samotná skladba materiálového čísla je navržena tak, 

aby již na první pohled bylo patrné, ke které výrobkové řadě se daný materiál vztahuje. 

 

Materiálové číslo hraje nezastupitelnou roli při identifikaci materiálových vstupů 

v kalkulacích. Každá výrobní jednice má svůj kusovník, který je sestaven tak, 

že na prvním místě je materiálové číslo finálního produktu a ten se dále rozpadá na nižší 

a nižší úrovně. Tento rozpad umožňuje přehled o celkové kalkulaci výrobku 

a jednotlivých složkách materiálů, které do výroby daného výrobku vstupují. 

Kusovníky však obsahují pouze základní materiály a nezohledňují další náklady 

s výrobou spojené (např. mzdové náklady, přípravné časy strojů apod.). 

 

Materiálové číslo je významné i při evidenci zásob. Po dopravení objednaného 

materiálu do podniku a následného uskladnění, se zvýší fyzická hodnota skladu, 

což se projeví i v účetním ocenění. Pro účetní ocenění jsou nakupované zásoby 

oceňovány pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. 

Další pohyb materiálu ze skladu musí být patřičně zaevidován. 

 

 



39 
 

3.1.2 Plánování výroby 

 
Příchod zakázek do podniku se uskutečňuje prostřednictvím e-mailu nebo 

prostřednictvím EDI. EDI, neboli Electronic Data Interchange, představuje elektronický 

přenos dat pomocí předem definovaného elektronického formátu mezi společnostmi. 

Tento způsob komunikace umožňuje podniku jeho přímé zpracování a automatické 

spuštění návazných aktivit. Mezi přínosy a hlavní výhody elektronické výměny dat 

patří: 

 

• spolehlivost – na rozdíl od ručního zadávání dat do systému je vyloučena 

chyba způsobena lidským faktorem, 

• rychlost – přenos ze systému do systému šetří čas oběma stranám, 

data bývají do 30 minut v systému obchodního partnera, 

• možnost využití při dalších přenosech – faktury, dodací listy apod. 

 

Vzhledem k tomu, že divize neprodává své výrobky přímo, ale vyrábí pouze 

pro společnosti spadající do skupiny ABB, odpadá nutnost vytvoření smlouvy 

pro každou objednávku. Došlé objednávky jsou tak na základě požadovaného termínu 

zpracování naplánovány do výroby. Následně se vyhodnocuje potřeba materiálových 

vstupů, jejíž výši určuje zavedený informační systém SAP. 

 

Jak se však ukázalo, systém SAP tak, jak je nastaven, není schopen naplánovat 

materiálovou potřebu na jednotlivé fáze výroby. Vše bude vysvětleno na názorném 

příkladě:  

 

Společnost obdrží objednávku na výrobu 1 500 ks výrobku za týden, výrobní 

kapacita je však pouhých 1 300 ks výrobků/týden. Společnost i objednatel 

se tedy dohodnou, že v prvním týdnu bude vyrobeno 1 300 ks (1. fáze) 

a v druhém týdnu zbylých 200 ks (2. fáze). V případě, že materiál není 

v dostatečné výši na skladě, systém SAP upozorní na nutnost objednání 

materiálu. Je ale na oddělení nákupu, aby zohlednilo jednotlivé fáze výroby 

a objednalo v takovém okamžiku a v takovém množství, jak je pro danou fázi 

třeba. Kdyby se vycházelo pouze z vyhodnocení SAP, bylo by naráz objednáno 
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množství materiálu pro pokrytí celé objednávky na 1 500 ks. Došlo by tak 

k růstu nákladů v důsledku naskladnění pro danou fázi přebytečných zásob. 

 

3.1.3 Plánování zásob 

 

Nákupní oddělení divize každoročně připravuje plán pro daný obchodní rok. Tento plán 

vychází z plánu výroby vytvořeného na základě potřeb odběratelů. V průběhu celého 

roku dochází v pravidelných intervalech k aktualizacím tak, aby všechny významné 

skutečnosti, které nastaly od posledního zpřesnění plánu, byly v dalším období 

zohledněny. Dříve se tak dělo v pravidelných čtvrtletních intervalech, v současné době 

společnost přistoupila k častějším, měsíčním intervalům pro lepší kontrolu zásob. 

Tím je zajištěno, že aktuální plán obsahuje poslední známé významné skutečnosti. 

 

3.1.4 Podnět k vyhotovení externí objednávky 

 

Podnětem k vyhotovení externí objednávky jsou výsledky ze systému SAP. 

Konkrétně se jedná o výsledek bilance zdrojů a potřeb z rozpisu potřeby, která vychází 

z již naplánované výroby. Ke každému výrobku se díky kusovníku, který je v systému 

uložen, automaticky vygeneruje potřeba materiálových vstupů.  

 

Každý den pak pracovník logistiky na základě seznamu vyhodnotí nutnost vystavení 

externí objednávky. Tu pak vystavují pracovníci z nákupního oddělení. 

Každá objednávka musí být následně schválena oprávněnou a předem stanovenou 

osobou, která není nákupčím, aby bylo zamezeno konfliktu rolí. Po schválení se externí 

objednávka odesílá prostřednictvím EDI nebo jinou elektronickou cestou. 

 

Objednávka ale může být vyhotovena i přes ISM. Jedná se o platformu na bázi systému 

SAP, zjednodušeně řečeno o katalog. Tento katalog slouží pouze pro objednávky 

spotřebního materiálu a služeb. Nejde přes něj objednat položky, které jsou evidovány 

v SAP, čímž je vlastně zamezeno možnosti současného objednání přes SAP i ISM.  

Objednávky v ISM jsou vyhotoveny na základě požadavku oprávněných osob. 

Než se však vybraný materiál objedná, je nutné v tomto případě dvou potvrzení 

o schválení. 
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Společnost má vcelku dobře propracovaný objednávkový systém. 

Celý proces od vystavení objednávky až po její odeslání trvá v řádu maximálně 

několika hodin, a to především díky dobré komunikaci mezi jednotlivými osobami, 

které se na celém procesu podílejí. Druhým pozitivem je snaha o zamezení neuvážených 

objednávek materiálů prostřednictvím jejich schvalování nezaujatou osobou. 

Jedná se tak o kontrolu již na samotném počátku zásobovacího procesu. 

 

Je však otázkou, zda v případě důležitých položek, které představují vysoké procento 

hodnoty spotřeby (položky spadající podle ABC analýzy do skupiny A) a kterých 

má společnost na svém skladě v řádu několika stovek milionů korun, by nebylo lepší 

trvání celého objednávkového procesu prodloužit, aby bylo možné si ověřit, 

že se objednává opravdu nezbytně nutné množství položek a nedojde tak k jejich 

následně zbytečnému hromadění na skladě. 

 

3.1.5 Výběr a hodnocení dodavatelů 
 

Materiály pro výrobu se objednávají u dodavatelů, kteří prošli výběrovým řízením 

v souladu s organizační směrnicí. Cílem tohoto výběrového řízení a následného 

hodnocení dodavatelů je zajištění správné kvality pořizovaných položek, dosažení 

optimálních nákladů s touto činností spojených, optimálních dodacích a platebních 

podmínek. Další snahou je vyloučení subjektivních vlivů při výběru dodavatelů 

a zajištění zodpovědnosti za jeho výběr. 

 

Společnost rozděluje dodavatele do dvou kategorií – A a B. Do kategorie A patří 

dodavatelé, jejichž dodávky mají přímý vliv na jakost výrobku, a kteří pro společnost 

představují významný objem obchodu nebo dodavatelé jinak významní. Do kategorie 

B spadají dodavatelé, jejichž dodávky nemají vliv na jakost výrobků nebo obchodní 

styk s nimi je jen příležitostný. 

 

Při výběru dodavatelů se vychází z minimálně 3 nabídek, které vychází z podobně 

formulované poptávky divize. Výběr předpokládaných dodavatelů má za úkol útvar 

pověřený generálním ředitelem. Samotný výběr pak provádí manažer útvaru, který 

byl výběrem pověřen a další členové, které si sám jmenuje do výběrové skupiny. 
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Celý výběr probíhá na základě předem definovaných kritérií. Navržení dodavatelé jsou 

pak postoupeni generálnímu řediteli ke schválení. 

 

Hodnocení probíhá pouze 1x ročně a to u dodavatele spadajícího do skupiny 

A, u dodavatele zařazeného do skupiny B se toto hodnocení neprovádí. 

Hodnocení jsou zpracována příslušným referentem, který své výsledky postoupí jinému 

referentu útvaru nebo svému manažeru na přezkoumání. Následné schválení hodnocení 

dodavatele provádí manažer daného útvaru. 

 
Mezi kritéria hodnocení patří: 

 

• systém zajišťování jakosti, 

• systém ekologického řízení podniku, 

• systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• kvalita zboží, 

• včasnost dodávek, 

• dodací lhůty, 

• cena – hodnocen je vývoj cen za poslední rok, 

• platební podmínky – hodnotí se délka splatnosti faktur, 

• technické vlastnosti – toto kritérium zahrnuje hodnocení splnění požadavků 

na šíři sortimentu, technickou dokumentaci, technickou úroveň ve srovnání 

s konkurencí a inovační aktivitu, 

• ostatní – zde se hodnotí především ochota akceptovat storno nebo změnu 

objednávky, úroveň skladového hospodářství a další vztahy s dodavatelem. 

 

Každé toto kritérium je bodově ohodnoceno, dodavatel tak může získat 80-0 bodů 

(v některých případech 40-0 bodů) v závislosti na míře splnění daného kritéria. 

Na základě následného součtu bodů získaných u jednotlivých kritérií je dodavatel 

zařazen mezi certifikované, preferované, kvalifikované či standardní dodavatele. 

Dodavatelé s nižším počtem dosažených bodů než 160 jsou buď nahrazeni jinými, 

případně je vůči nim přijato opatření vedoucí k jeho nápravě. Toto opatření může mít 

podobu přejímky dodávky, auditu systému jakosti dodavatele, projednání problémů 

apod. 
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U objednávaných materiálů je nutná nejen spolehlivost dodavatelů, ale je třeba brát 

v úvahu i jejich dodací lhůty. Tyto informace musí být pracovníkům logistiky 

k dispozici, aby je mohli zohlednit. Stejně tak i velikost objednací dávky a její 

minimální množství, které si dodavatel určuje. Všechny tyto informace jsou obsaženy 

v kmenových datech jednotlivých položek v SAP a pravidelně aktualizovány analytiky 

nákupu.  

 

Problém může nastat ve chvíli, kdy například velikost objednací hladiny materiálové 

položky je větší než velikost potřebná. V takovém okamžiku se při objednávání 

materiálu musí zohlednit údaje zanesené v kmenových datech a neexistuje jiná možnost, 

než objednat takové množství, které bude odpovídat velikosti minimální objednací 

hladiny. Může se tak stát, že se jednou objednávkou zajistí takové množství materiálu, 

které se za celý rok ani nespotřebuje. Tento materiál tak zůstává po celou dobu 

na skladě a váže na sobě kapitál. Vzhledem k výše zmíněné skutečnosti se mi tento 

systém nejeví jako zcela optimální. 

 

3.1.6 Stanovení normy pojistných zásob 

 

Normy pojistných zásob u nakupovaných materiálů stanovuje nákupní oddělení spolu 

s analytiky logistiky. Vychází se ze zkušeností nákupčích z předešlých období a plánu 

od zákazníka s přihlédnutím na dodací lhůty, na znalosti jednotlivých nákupčích 

o materiálu i dodavateli. Dále jsou prováděny výpočty pojistných zásob tak, 

jak je popisováno v odborné literatuře.  

 

Dalo by se tedy říci, že je ve společnosti zavedený spolehlivý systém na stanovení 

normy pojistných zásob. Přestože již byly zaznamenány případy, kdy byly údaje špatně 

vyhodnoceny, jednalo se spíše o unikátní pochybení, která neměla vážnější vliv na chod 

výroby. 

  



 

3.1.7 Podíl zásob na aktivech divize
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3.2 Skladování zásob 

 
Brněnská divize výrobků nízkého napětí má ve svém areálu prostory kancelářské, 

prostory pro výrobu a skladovací prostory. Vzhledem k uspořádání budov v areálu, 

jsou skladovací a výrobní prostory vzájemně propojeny. Skladovací prostory jsou dobře 

přístupné zvenku, což je důležité při doplňování skladu, tak i zevnitř pro snadnější 

manipulaci s materiálem a zbožím. 

 

3.2.1 Vybavení skladů a pohyb v nich 

 

Skladové prostory jsou vybaveny jak policovými regály, tak automatickými regály. 

Jedná se o vertikální skladovací výtahové systémy, které přináší úsporu skladovacích 

prostor, rychlé skladování, správu, výdej a vyhledávání materiálů v rozmanitých 

uspořádáních. Regály jsou v prostoru umístěny tak, aby umožnily snadnější manipulaci 

s vozíky a paletami. 

 

Sklady jsou odizolovány proti vlhkosti a jejich teplota se udržuje na 18-20 °C. 

Skladovací teplotu není třeba sledovat. 

 

V prostorách skladu se smějí pohybovat pouze pracovníci skladu, případně jiní 

zaměstnanci, jejichž pracovní náplň to vyžaduje, a to pouze v doprovodu právě 

pracovníků skladu. Ostatní osoby mají vstup zakázán. Při pohybu po skladu je třeba 

dbát zvýšené opatrnosti, vzhledem k nebezpečí možného střetu s používanými 

dopravními vozíky. Dále je třeba dodržovat všeobecné pokyny stanovené ve Směrnici 

skladového hospodářství. V celých prostorách skladu platí zákaz kouření. 

 

Pro dopravu palet se zásobami jsou ve skladu využívány ruční paletové vozíky, 

ručně vedené elektrické paletové vozíky nízko a vysokozdvižné a elektrické 

vysokozdvižné vozíky. I pro ně platí určitá pravidla pohybu. Mohou se pohybovat 

pouze po vyznačených komunikacích, v případě nakládání či vykládání se pohybují 

v prostoru pro zboží. Platí pro ně pravidla přednosti v pohybu a to podle druhu vozíku. 
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Vybavení skladovacích prostor je na velmi dobré úrovni. Přesto se společnost potýká 

s velmi častými problémy v podobě zaseknutí automatických regálů. V současné době 

je řeší tím způsobem, že ve speciálně vymezené části skladu uchovává krátkodobé 

zásoby, které by měly pokrýt týdenní plánovanou spotřebu materiálu. 

 

Další kapitolou je samotná velikost skladu, která v současné chvíli nepostačuje 

potřebám společnosti a to především z důvodu uskladnění velké části nepotřebných, 

zastaralých a pomaluobrátkových zásob. Tyto zásoby byly pořízeny na základě 

špatného odhadu poptávky zahraničních zákazníků po výrobcích.  V současné době jsou 

tyto zásoby již z majetku divize odepsány, ale na jejich fyzické odstranění se stále čeká. 

 

3.2.2 Příjem a výdej ze skladu 

 

Veškerý materiál je dodáván na základě vystavené objednávky dodavatelem. 

Číslo objednávky je uvedeno na dodacím listu, který je v papírové formě.  

 

Před vyložením materiálu je zaměstnanec skladu povinen provést vizuální kontrolu 

zboží. V případě zjištění závad či nedostatků, musí skladník toto bezprostředně oznámit 

svému nadřízenému, který s přepravcem následně sepíše záznam o poškození zásilky. 

Vedoucí skladu dále informuje oddělení nákupu. To dodavateli vystaví hlášení 

o neshodě.  

 

V případě, že je vizuální kontrola v pořádku, následuje kontrola množství předávaných 

palet podle přepravního listu. Pokud souhlasí i množství, skladník přepravci podepíše 

převzetí zásilky. V prostorech příjmu je skladníkem provedena fyzická kontrola 

u množství dodaného materiálu. Při zjištění rozdílu skladník informuje prostřednictvím 

e-mailu nákupčího, který opět vystaví hlášení o neshodě. 

 

Pokud nejsou žádné množstevní rozdíly zjištěny, skladník podepíše dodací list 

k potvrzení jeho správnosti. 

 

V některých případech je při vstupu přijímaného materiálu nutná také kontrola kvality. 

Kterých materiálů se bude kontrola jakosti týkat, určuje oddělení kvality na základě 
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zjištěné zmetkovosti v předešlých dodávkách. Je pak na pracovníku oddělení kvality, 

aby prověřil, zda materiál splňuje všechny předepsané parametry. Pokud je vše 

v pořádku, převede jej do volně použitelné zásoby.  

 

Ostatní materiály, u kterých se kontrola kvality neprovádí, jsou hned po podpisu 

dodacího listu převedeny do volně použitelné zásoby. Tímto krokem jsou zásoby volně 

k dispozici pro další použití. 

 

Při vyskladňování je společností používána metoda FIFO. Ta spočívá v tom, že jsou 

vždy vydávány nestarší skladované materiály, tedy první do skladu, první ze skladu. 

Tuto metodu by měl zajišťovat používaný informační systém, který skladníkovi určí 

na skladovém příkazu číslo skladové buňky, ze které má být materiál odebrán. 

Problémem ale je, že informační systém SAP tuto metodu nerespektuje. 

Je tak na pracovnících skladu, aby na základě porovnávání šarží obsahujících informace 

o naskladnění materiálů určili, který bude použit do výroby jako první. 

 

K vyskladnění společnost používá různé typy výdejových dokladů (např. výdejka 

k výrobní zakázce, přeúčtování na výrobní sklad, výdejka k síťovému diagramu, 

výdejka dodacího listu apod.), opět v papírové formě. Vytvořením těchto dokladů 

a fyzickým výdejem je celý proces ukončen. 
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Výše zmíněný postup je znázorněn i na následujících obrázcích. 

 

 
Obrázek 3: Příjem a výdej ze skladu – 1. část (14) 
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Obrázek 4: Příjem a výdej ze skladu – 2. část (14) 

 

Společnost se v rámci svých současných možností snaží prostřednictvím výše 

popsaných kroků o zajištění co nejefektivnějšího průběhu přijímání kvalitních materiálů 

na sklad. Přesto by se zde dalo uplatnit pár návrhů, které by usnadnily úkony spojené 

s příjmem, výdejem a skladováním materiálů. Ty budou blíže popsány v návrhové části 

této práce. 
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3.3 Controlling zásob 

 

Controlling zásob se provádí v pravidelných měsíčních intervalech. 

Podstatou je srovnávací analýza současného stavu se stavem předešlého roku a míra 

plnění stanoveného cíle. Pokud se během controllingu narazí na problematickou část, 

konají se kontrolní schůzky managementu divize a oddělení logistiky týdně, dokud není 

problém odstraněn.  

 

Zásoby jsou sledovány odděleně, v jednotlivých celcích. Rozdělují se do jednotlivých 

skupin podle osoby, která je za ně odpovědná a dále podle druhu – nakupované 

položky, rozpracovanost a hotová výroba. 

 

Informa ční systém 
 

V celém podniku je využívaným informačním systémem produkt společnosti SAP – 

SAP ECC 6, enhancement package 4. Jedná se o informační systém spadající 

do skupiny ERP systémů, neboli Enterprise Resources Planning. Tyto systémy v sobě 

integrují a automatizují velké množství procesů, které souvisí s činností podniku. 

 

Používaná verze SAPu je sestavena z jednotlivých modulů, při řízení zásob jsou ovšem 

nejdůležitější následující moduly: 

 

• FI (Financial Accounting) – finanční účetnictví, 

• CO (Controlling), 

• MM (Materials Management) – skladové hospodářství a logistika, 

• PP (Production Planning) – plánování výroby, 

• SD (Sales and Distribution) – podpora prodeje. 

 

Mezi přínosy a výhody tohoto systému, za předpokladu, že je správně implementován, 

patří: 

 

• zrychlení a zefektivnění ekonomických procesů, 

• centralizace dat a snížení chybovosti, 
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• dlouhodobé úspory v investicích do informačních systémů, 

• zvýšení bezpečnosti, 

• rychlejší výstupy pro management firmy, 

• podpora pro vedení účetnictví podle mezinárodních standardů. 

 

Při používání SAP ovšem vykazuje určité slabiny. Ty jsou ve většině případů 

následkem neadekvátního nastavení informačního systému. Těmto problémům 

by se dalo vyhnout, ale vzhledem k časové zaneprázdněnosti SAP odborníků, 

které společnost zaměstnává, to v současné době není možné. Odborníci mají svůj 

pracovní plán stanoven již na 9 měsíců dopředu, případně řeší přednější a zásadní úkoly. 

 

Proto si divize vytvořila na sdíleném disku portál týkající se logistiky. Funguje na bázi 

souboru Excel, který je pravidelně doplňován informacemi. Tím je pověřeno několik 

zaměstnanců – analytiků, kteří informace pravidelně aktualizují během prvních 10 dní 

v měsíci. 
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3.4 Reporting k zásobám 

 

3.4.1 Sestava zásob MB5L 
 

Pro lepší řízení skladových položek se vytváří pravidelné reporty zásob. 

Tyto reporty jsou významné nejen při pravidelných měsíčních závěrkových operacích, 

ale také při vytváření dalších přehledů, které jsou k dispozici i ostatním oddělením. 

 

Pro tyto účely je používán report MB5L, který je součástí systému SAP. 

Tento report poskytuje kompletní výpis materiálových čísel, názvy jednotlivých 

materiálů, číslo účtu materiálu, základní měrnou jednotku, počet kusů a hodnotu těchto 

kusů.  

 

Všechny tyto údaje jsou dále zaneseny do již výše zmíněného souboru Excel, 

který se nachází na sdíleném disku, aby k němu měly přístup všechna oddělení. 

 

3.4.2 Pomaluobrátkové zásoby a opravné položky k nim vytvářené 

 
Velmi důležitým výstupem reportu zásob je také sestava pomaluobrátkových zásob. 

Podle pravidel společnosti jsou za pomaluobrátkové zásoby považovány taková 

materiálová čísla, která splňují následující podmínku: 

 

zásoba na skladě je vyšší než výdej zásoby ze skladu za posledních 12 měsíců 

(výdej zahrnuje rezervace na hotové výrobky a obchodní zboží/ otevřené prodejní 

zakázky). 

 

V případě splnění této základní podmínky, jsou k danému materiálovému číslu 

čtvrtletně vytvářeny opravné položky. 

 
Opravné položky k zásobám se vytváří u nepotřebných, zastaralých 

či pomaluobrátkových zásob a představují jejich dočasné snížení hodnoty. 

Výše zásob a jejich vývoj v čase se pravidelně kontroluje v měsíčních intervalech 

prostřednictvím programu v systému SAP. V kontrolách se nepřihlíží k nedokončené 

výrobě vzhledem k tomu, že nemá rozlišitelné výrobní číslo.  
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Opravné položky jsou pak vytvářeny čtvrtletně na základě posledního výdeje 

materiálového čísla ze skladu. Mohou být dvojího typu: 

 

• řádné opravné položky, 

• mimořádné opravné položky. 

 

Výpočet řádných opravných položek vychází z obratu zásob na skladě. 

  

Pro prvních 12 měsíců, kdy je splněna základní podmínka (viz. Kapitola 3.3), 

je vytvořena opravná položka ve výši 50 % z rozdílu mezi zásobou na skladě a výdejem. 

V tomto případě existuje výjimka – jestliže se jedná o zásoby nových výrobků 

uvedených na trh za posledních 12 měsíců, opravné položky se netvoří. 

 

Pokud na dané materiálové číslo již byla vytvořena opravná položka ve výši 50 % 

a základní podmínka platí i po dalších 12 měsíců, vytvoří se opravná položka ve výši 

75 % z rozdílu mezi zásobou na skladě a výdejem.  

 

Pokud základní podmínka platí po dobu dalších 12 měsíců, vytvoří se opravná položka 

ve výši 100 % z rozdílu. 

 

V případě, že je materiálová položka bez pohybu déle než dva roky, tvoří se opravná 

položka ve výši 100 % hodnoty zásoby, nikoli z rozdílu. 

 

Mimořádné opravné položky se vytvářejí z rozhodnutí odpovědné osoby 

podle skutečného stavu ve výrobě. 

 

Pakliže se při inventarizaci neprokážou důvody pro tvorbu opravných položek, dochází 

k jejich snížení, v případě použití nebo likvidace zásoby dochází k úplnému zrušení 

opravné položky. 

 

V případě řady 1302 – výroba přístrojů, divize definuje tři kategorie možného rizika 

vedoucího k tvorbě opravných položek k zásobám.  
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Jedná se o rizika: 

 

• obchodního rázu, 

• selhání lidského faktoru, 

• technického rázu. 

 

Mezi rizika obchodního rázu patří především špatný odhad poptávky po výrobcích 

a v tomto důsledku vznik nepotřebných či pomaluobrátkových zásob. 

Tyto zásoby je možné vrátit dodavatelům zpět za 85 % z původní ceny. 

Ovšem za podmínky, že zásoba ležela na skladě maximálně po dobu 1 roku 

a v původním obalu. 

 

Mezi další riziko obchodního rázu patří odpovědnost za prodej. 

Primárně tuto zodpovědnost mají odběratelé, a jakožto produktově zodpovědné osoby 

by měly hradit případné náklady spojené s likvidací. Divize má odpovědnost pouze 

za výrobu. V praxi to ale funguje tak, že v případě nákladů spojených s likvidací zásob 

nejčastěji dochází ke kompromisu, kdy jsou tyto náklady v určitém poměru rozděleny 

a jejich část kryje divize. 

 

Mezi další velmi významné a časté riziko patří selhání lidského faktoru. Divize se snaží 

tomuto riziku předejít co nejjasnějším rozdělení pravomocí mezi pracovníky a jejich 

čtvrtletním prémiovým hodnocením. Pracovníci jsou hodnoceni na základě splnění 

stanovených prémiových ukazatelů a na základě výsledků jednotlivých oddělení. 

V důsledku této motivace dochází k častějším analýzám skladových položek, 

které upozorňují na zásoby nepoužívané po dobu půl roku a umožňují jejich navrácení 

zpět dodavatelům. 

 

Opravné položky na riziko technického rázu jsou odvozeny od budoucí použitelnosti 

daných položek zásob. Opravné položky se vytvářejí u zásob, které nebyly použity 

při výrobě z důvodu stornování zakázky, změny v technologii a konstrukci výrobků, 

používání nových materiálů apod. Dále u zásob, které byly dobrovolně ponechány 

na skladě déle s ohledem na jejich předchozí odběry, na jejich využití jako náhradních 

dílů či vzorků do škol apod.  
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U dalších zásob, které nespadají pod řadu 1302, lze mezi již zmíněná rizika řadit i rizika 

spojená s projektovou výrobou v důsledku změn požadavků zákazníků na materiál 

či množství, nebo v důsledku chyb v konstrukci.  

 

3.4.3 Analýza ABC 

 

Divize pro lepší řízení zásob uplatňuje provádění analýzy ABC. Pomocí tohoto přístupu 

je schopna identifikovat důležité položky zásob, kterým je třeba věnovat největší 

pozornost, a oddělit je od těch méně podstatných, které jsou z hlediska nákladů 

zanedbatelné. 

 

Analýzou je pověřeno několik analytiků, kteří ji provádějí prostřednictvím Excel 

souborů na základě údajů exportovaných z informačního systému SAP. 

Výsledky analýzy pak zadávají zpět do informačního systému. Samotný SAP není 

pro výpočet analýzy využíván, i když by mohl být. Je to opět dáno jeho neúplným 

nastavením, které má vliv na správnost vyhodnocení zadaných hodnot. 

 

Pro jednotlivé skupiny zásob společnost uplatňuje následující hranice: 

 

skupina A tvoří 85 % celkové hodnoty, 

skupina B tvoří 10 % celkové hodnoty, 

skupina C tvoří 5 % celkové hodnoty. 

 

Výsledky analýzy a tedy rozřazení materiálu do jednotlivých skupin zohledňuje 

především nákupní oddělení při obstarávání materiálu pro výrobu. Tato analýza 

by se však dala uplatnit například i v oblasti skladování – uspořádání a uložení 

materiálových skupin na skladu, a také při fyzické inventarizaci zásob. 

Materiál spadající do skupiny C by byl podrobován inventarizaci 1x do roka, 

jak je obvyklé, ale materiál ze skupiny A by mohl být kontrolován častěji. 

Ovšem vzhledem k časové náročnosti inventarizace a k nedostatku prostor, 

tohoto přístupu společnost nevyužívá. 
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3.5 Závěry analýzy současného stavu 

 
Analýza provedená v brněnské divizi výrobků nízkého napětí na základě pohovorů 

s manažerem logistiky, odhalila několik problémových situací, se kterými se divize 

v současné době potýká. 

 

Základní nedostatky spatřuji v neadekvátní funkčnosti zavedeného informačního 

systému SAP. Vzhledem k tomu, že se jedná o celopodnikový zdroj informací, 

který by měl automatizovat velké množství procesů, jeho správné fungování je pro chod 

divize zásadní. Správná implementace tohoto systému by dle mého názoru odstranila 

velkou část administrativně náročných úkolů, které musí všechny oddělení zabývající 

se řízením zásob zbytečně vykonávat a zajisté by usnadnil i komunikaci 

mezi jednotlivými odděleními. 

 

Dalším problémem je samotné zajišťování materiálu do výroby a jeho následné 

skladování. Nákupní oddělení mnohdy objednává takové množství materiálu, které 

se nespotřebuje ani za celý rok. Z toho plynoucí náklady na držení zásob na skladě 

a následně i samotný nedostatek prostoru ve skladu představují pro společnost 

asi největší problém, se kterým se musí potýkat. V porovnání s tím by se změny 

v automatizaci příjmu a pohybu materiálu na sklad (doposud všechny podklady 

v papírové formě) mohly jevit jako nepodstatné, přesto i ty by usnadnily a zefektivnily 

každodenní činnosti, které pracovníci skladu musí vykonávat.  

 

Mezi další nedostatky bych zařadila samotné analyzování zásob. Divize sice provádí 

analýzu ABC, ale její výsledky se v některých procesech jeví jako přehlížené či vůbec 

nezohledněné. Žádoucí by také bylo její výsledky doplnit a zkombinovat ji s dalším 

typem analýzy – konkrétně XYZ. Divize by tak získala výsledky s lepší vypovídací 

schopností a ucelenější přehled o svých zásobách, který by pak mohla vhodným 

způsobem aplikovat při optimalizaci zásob. 
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3.6 SWOT analýza 

 

Cílem SWOT analýzy je identifikace faktorů a skutečností, které pro daný objekt 

představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. SWOT analýza je cenným 

informačním zdrojem při formulaci strategie firmy.  

 

Analýza vnitřního prostředí 

 

Tabulka 3: SWOT - Analýza vnitřního prostředí (vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 
informační systém SAP průměrný skladový management 

stabilní kmenoví zaměstnanci s 
dlouholetou praxí 

nedůsledný přístup (řadových) 
zaměstnanců  

kvalitní vybavenost skladů koncepce skladových prostor 

kanbanové karty chaotické uspořádání ve skladu 

kvalita a široký sortiment výrobků nedostačující skladovací prostory 

silné zázemí pro zaměstnance  zastarávání zásob 

 

 
Analýza vnějšího prostředí 

 

Tabulka 4: SWOT - Analýza vnějšího prostředí (vlastní zpracování) 

Příležitosti Hrozby 

silný skladový management neúplnost nastavení SAP 

změna koncepce uspořádání skladu závislost na výhradních dodavatelích 

zavedení čárových kódů odchod klíčových zaměstnanců 

změna objednacích hladin dodavatelů 
 

rozšíření portfolia výrobků   

získání významných zakázek   

 

 

Analýza vnitřního prostředí odhalila několik skutečností. Pro společnost takové 

velikosti, jakou ABB s.r.o. bez pochyb je, představuje kvalitní informační systém 

naprostou nezbytnost. V brněnské divizi, stejně jako v ostatních, je využíván informační 
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systém SAP. Výkonný a všestranný logistický systém, který obsahuje relevantní 

informace, je předpokladem pro efektivní rozhodování i pro reporty, které jsou 

využívány při optimalizaci procesů apod.  

Společnost dále disponuje kvalitním managementem a stabilními kmenovými 

zaměstnanci se zkušenostmi v daném oboru, pro které vytváří silné zázemí 

s odpovídajícími motivačními programy. 

Dobré postavení společnosti na trhu a dosahování vynikajících výsledků umožňuje 

investování do dalšího rozvoje společnosti. V divizi výrobků nízkého napětí v nedávné 

době došlo k vylepšení vybavenosti skladovacích prostor ve formě automatických 

regálů a dalších prvků pro zefektivnění skladování. 

 

Mezi slabé stránky patří především absence schopného skladového managementu. 

Dosavadní management se zatím nepodařilo nahradit a tak je pozice „warehouse 

managera“ stále prázdná. To se samozřejmě odráží na samotném chodu skladů, 

kdy se stále častěji objevuje nedůslednost v přístupech zaměstnanců. Těm chybí striktně 

stanovená pravidla. 

 Slabinu spatřuji i v samotném skladování – nedostatečná kapacita skladu způsobená 

skladováním zastaralých zásob a chaotičnost uspořádání skladu, kdy se materiál 

jednoduše ukládá na uvolněná místa, přičemž se nerozlišuje náležitost k určité 

výrobkové řadě či skupině zásob. 

Další slabou stránkou bývá nízká motivace některých řadových zaměstnanců (nejen 

zaměstnanců skladů) k odvádění kvalitní práce. Jejich laxní přístup vede ke zbytečným 

rozkolům mezi samotnými zaměstnanci a zaměstnanci s nadřízenými. Toto chování 

snižuje produktivitu práce, která je klíčová pro budoucí výnosy a také pro management, 

který v závislosti na produktivitě vyměřuje jednotlivým pracovníkům tzv. motivační 

bonusy.  

 

Analýza vnějšího prostředí odhalila možnosti zlepšení především v získání dobrého 

warehouse managera, který by přispěl k zavedení efektivnějších způsobů pro nakládání 

se zásobami.  

Také zavedení čárových kódů při příjmu nových materiálových položek na sklad 

by usnadnilo jejich evidenci a další úkony spojené se skladováním, jejich přesunem 

a výdejem.  
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Pozitivním přínosem by zajisté bylo i vedení vyjednávání nákupního oddělení 

s dodavateli ohledně minimálních objednacích hladin při pořizování zásob tak, 

aby se co nejvíce zamezilo vytváření nepotřebných zásob na skladě.  

 

Problém ale na druhé straně představuje samotný informační systém SAP, 

respektive jeho nedostatečné nastavení, které neumožňuje plné využití jeho možností, 

komplikuje a prodlužuje důležité procesy v zásobování.  

Za další hrozbu lze považovat závislost na dodavatelích, kteří jsou výhradními držiteli 

určitých forem pro výrobu. Vzhledem k neexistenci záložních dodavatelů, by výpadek 

dodávky takového dodavatele mohl představovat značné ohrožení výroby divize. 

Také lidský kapitál v současné době představuje nepostradatelný faktor vedoucí 

k úspěchu, a proto odchod klíčových zaměstnanců by mohl ohrozit úspěšné fungování 

celé divize. 
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4 Návrhová část 

 

Tato část diplomové práce bude postupně zaměřena na oblasti fungování divize výrobků 

nízkého napětí, jejichž změna by měla vést k optimalizaci procesů při řízení zásob. 

Postupně tak budou představeny návrhy, které doporučují provést formou úprav 

v oblasti samotného způsobu obstarávání zásob, skladování a v neposlední řadě 

personálního řízení. 

 

4.1 Řízení zásob na základě analýz ABC/XYZ 

 

Pro vytvoření návrhů týkajících se optimalizace řízení zásob, jsem nejdříve provedla 

analýzy ABC a XYZ pro jednotlivé materiálové položky.  Na základě skloubení těchto 

analýz mohu divizi doporučit nejvhodnější způsoby dodávek materiálů tak, aby byl 

zajištěn plynulý chod výroby a zároveň nedocházelo k nadbytečnému skladování 

položek. 

 

4.1.1 Poskytnutá data 

 

Základním předpokladem pro vytvoření potřebných analýz jsou data. Ty mi divize 

poskytla ve formě spotřeby za uplynulý rok 2012, v období od ledna do konce října, 

a v následujícím rozsahu: 

 

materiálové číslo   minimální velikost dávky 

název materiálu   dispoziční velikost dávky 

druh pořízení    dispoziční atribut 

druh materiálu    objednací měrná jednotka 

základní měrná jednotka  výrobní řada 

objednací hladina   měsíční spotřeba 

pojistná zásoba   celková spotřeba 

cena za měrnou jednotku  dodavatel 
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Data jsem získala ve formě souboru Excel, jehož údaje byly vygenerovány ze systému 

SAP. Soubor obsahuje celkem 3 027 materiálových položek. V analýzách jsem následně 

počítala se 1 703 položkami, u nichž došlo během sledovaného období ke spotřebě. 

Zbylé položky jsem neuvažovala. 

 

4.1.2 Analýza ABC 

 

Pro výpočty u analýzy ABC se používají hodnoty zásob v nákupních cenách a spotřeby 

ve výrobě za dané období. Při výpočtu jsem postupovala podle kroků stanovených 

v kapitole 2.8.1.  

 

Na základě procentuálních hranic jsem materiálové položky rozřadila do jednotlivých 

skupin. V tomto případě byly hranice následující: 

 

skupina A tvoří 85 % celkové hodnoty, 

skupina B tvoří 10 % celkové hodnoty, 

skupina C tvoří 5 % celkové hodnoty. 

 

V tabulce 5 lze vidět rozřazení položek zásob do jednotlivých skupin. V tomto případě 

položky skupiny A tvoří přibližně 15,1 % druhů a podílejí se 85 % na celkové 

hodnotové spotřebě. Jedná se o 257 důležitých položek o celkové hodnotě spotřeby 

268,76 mil. Kč. 

 

Položek spadajících do skupiny B je přibližně 13,5 % a na celkové hodnotové spotřebě 

se podílejí 10 %. Hodnota celkové spotřeby 230 položek je 31,71 mil. Kč. 

 

Skupina C je tvořena 71,4 % položek, které se podílejí 5 % na celkové hodnotové 

spotřebě. V klasickém vyjádření se jedná o 1216 položek o celkové hodnotě spotřeby 

15,87 mil. Kč. 

Za uplynulé období byly spotřebovány zásoby v celkové výši 316,34 mil. Kč. 
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Tabulka 5: Hodnoty analýzy ABC (vlastní zpracování) 

kategorie hodnota celkové 
spotřeby [v mil. Kč] 

% z celkové 
hodnoty % položek 

A 268,76 85 15,1 

B 31,71 10 13,5 

C 15,87 5 71,4 

celkem 316,34 100 100 

 

 

Graf představuje typickou křivku pro analýzu ABC, která znázorňuje, jak s rostoucím 

počtem položek klesá podíl jejich hodnoty na celkové spotřebě. Barevně jsem vyznačila 

hranice jednotlivých skupin A, B, C. Skupina A se nachází v rozmezí 0 – 15,1 % 

položek, skupina B v rozmezí 15,2 – 28,6 % a skupina C se nachází ve zbývající části 

grafu, tedy od 28,6 % položek. 

 

 
Graf 2: Lorenzova křivka (vlastní zpracování) 
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4.1.3 Analýza XYZ 

 

Při analýze XYZ se zásoby rozřazují do skupin podle toho, jak jsou v podniku 

spotřebovávány. Sleduje se průběh spotřeby, tedy pravidelnost spotřeby materiálové 

položky v určitém časovém období.  

Také zde jsem položky rozřadila do třech skupin, ale v tomto případě byla kritériem 

možnost předpovědět budoucí vývoj spotřeby položky podle její spotřeby v minulosti, 

na základě variačního koeficientu VC.  

Pro zjištění tohoto koeficientu jsem použila první způsob výpočtu popsaný v kapitole 

2.8.2, tedy ze směrodatné odchylky. 

 

Pro rozřazení materiálových položek do skupin jsem stanovila rozmezí: 

 

pro skupinu X platí, že variační koeficient < 30 %, 

pro skupinu Y je variační koeficient v rozmezí 30 – 70 %, 

pro skupinu Z je variační koeficient > 70 %. 

 

V následující tabulce lze vidět rozřazení položek zásob do jednotlivých skupin. 

V tomto případě položky skupiny X tvoří přibližně 16,38 % druhů. Jedná se o 279 

položek se stálou spotřebou, u kterých je výše potřeb relativně lehce předvídatelná. 

Spotřeba těchto položek za sledované období byla ve výši 170,47 mil. Kč. 

 

Položek spadajících do skupiny Y, tedy do skupiny se silnějšími výkyvy ve spotřebě, 

je přibližně 28,36 %. Hodnota celkové spotřeby těchto 483 položek byla 102,92 

mil. Kč. 

 

Skupina Z je tvořena 55,25 % položek. Jedná se o 941 položek s občasnou 

a nepravidelnou spotřebou. Celková hodnota spotřeby za sledované období byla 42,94 

mil. Kč. 
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Tabulka 6: Hodnoty analýzy XYZ (vlastní zpracování) 

kategorie hodnota celkové 
spotřeby [mil. Kč] variační koeficient % položek 

X 170,47 < 30 16,38 

Y 102,92 30 - 70  28,36 

Z 42,95 > 70 55,25 

celkem 316,34 
 

100 

 

4.1.4 Návrhy vyplývající z analýz ABC/XYZ 

 

Pro vytvoření návrhů týkajících se určení nejvhodnějšího způsobu dodávek materiálu, 

jsem skloubila výše provedené analýzy ABC a XYZ. Po konzultaci vlastních návrhů 

s názorem manažera logistiky vznikla matice, ze které vyplývá, jakými přístupy 

by se jednotlivé sektory měly řídit. Je však na vedení divize, aby schválila realizaci 

mých návrhů vzhledem ke všem skutečnostem, které její rozhodnutí mohou ovlivnit. 

 

Tabulka 7: Matice obsazení jednotlivých sektorů (vlastní zpracování) 

kategorie X Y Z 

A 46 81 130 

B 48 73 109 

C 185 329 702 

 

 

 Sektory využívající konsignační sklady 

 

 Sektory řízené technologií KANBAN 

 

 Sektory řízené plány 

 

 Sektor řízený hladinami 
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Charakteristiky jednotlivých sektorů: 

 

AX  – jedná se o položky s vysokou hodnotou spotřeby a pravidelnou potřebou 

bez větších výkyvů. 

AY  – položky s vysokou hodnotou spotřeby a s průměrnými výkyvy ve spotřebě v čase 

i množství. 

AZ  – položky s vysokou hodnotou spotřeby, jejichž požadavky na spotřebu jsou těžko 

předvídatelné. 

BX – položky středně důležité a pravidelnou spotřebou bez větších výkyvů. 

BY – položky středně důležité s průměrnými výkyvy ve spotřebě v čase i množství. 

BZ – položky středně důležité, jejichž požadavky na spotřebu jsou jen těžko 

předvídatelné. 

CX – položky s nízkou hodnotou spotřeby a pravidelnou spotřebou bez větších výkyvů. 

CY – položky s nízkou hodnotou spotřeby s průměrnými výkyvy v čase i množství. 

CZ – položky s nízkou hodnotou spotřeby, jejichž požadavky na spotřebu jsou jen těžko 

předvídatelné. 

 

Položky nacházející se v sektorech AX, AY a AZ budou představovat zásoby 

nejdůležitější, s nejvyšší hodnotou. Právě u nich je žádoucí minimální vázanost 

kapitálu. Vzhledem k této skutečnosti jsem jako nejlepší variantu zvolila zřízení 

konsignačních skladů, kdy se zásoby stávají majetkem divize až po jejich odebrání 

do výroby.  

 

Sektory BX a CX se budou skládat z položek charakteristických  pravidelnou spotřebou, 

proto je zde vhodné zavedení systému KANBAN.  

 

Zásoby spadající do sektoru BY a CY budou představovat takové materiálové položky, 

u nichž je potřeba průměrně předvídatelná. Z tohoto důvodu není vhodné použit 

KANBAN, pro který je pravidelnost požadavků na potřebu zásadní. Proto jsem jako 

optimální řešení pro tyto zásoby navrhla objednávání na základě plánů. 

Zásoby náležící do sektoru BZ budou taktéž řízeny na základě plánů a to i přes to, 

že díky velkým výkyvům bude plánování náročnější. Jiný způsob řízení, konkrétně 

řízení hladinami, by nebyl vzhledem k tomu, že se jedná o položky středně důležité 

se středně vysokou hodnotou spotřeb, vhodný. 
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U zásob ze sektoru CZ jsem doporučila řízení dle hladin a to z důvodu špatné 

předvídatelnosti a nízké důležitosti položek. Vysoký počet položek v tomto sektoru 

ovšem naznačuje, že celková hodnota nebude zanedbatelná. 

 

 

Pro sektory řízené na základě hladin jsem dále navrhla postup výpočtu pojistné zásoby 

a signální objednací hladiny. Pro názornou ukázku jsem tyto výpočty provedla 

pro materiál s číslem 1000038050. 

Existuje několik metod výpočtu pojistné zásoby, zde jsem použila metodu 

doporučovanou pro položky zásob, které nevykazují příliš velké kolísání 

délky pořizovací lhůty a velikosti dodávek. Následuje vzorec pro výpočet: 

 

�� = : ∗ ;� ∗ <�7 (4.1) 

 

kde ��… velikost pojistné zásoby, 

:… pojistný faktor, 

;�… směrodatná odchylka velikosti poptávky za jednotku času, 

�7… interval nejistoty, resp. pořizovací lhůta.(6) 

 

Pojistný faktor :, který vyjadřuje míru krytí požadavků zákazníků, jsem stanovila 

ve výši 1,645 pro 95% krytí požadavků. Směrodatná odchylka ;� jsem vypočítala podle 

vzorce 2.4. Pořizovací lhůta pro stanovený materiál je 10 dní (při předpokladu 30 dní 

v měsíci je pořizovací lhůta 0,33333 měsíce). Dosazením do vzorce 4.1 je velikost 

pojistné zásoby: 

 

�� = 1,645 ∗ 4,79166 ∗ √0,33333 = 4,6	+�. 
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Objednací hladinu jsem stanovila podle vzorce: 
 

@ = �� + AB ∗ �7 (4.2) 

 

kde  @ … signální objednací hladina, 

 ��… velikost pojistné zásoby, 

AB… průměrná potřeba, 

�7… pořizovací lhůta.(3) 

 

Po dosazení do vzorce 4.2 je signální objednací hladina: 

 

@ = 4,6 + 17,8 ∗ 0,33333 = 10,5	+�. 
 

Pro materiálovou položku s číslem 1000038050 jsem tedy navrhla pojistnou zásobu 

ve výši 5 ks. Objednávka na dodávku tohoto materiálu bude vystavena, jakmile zásoba 

poklesne pod stanovenou objednací hladinu ve výši 11 ks.  

 

4.2 Optimalizace přístupů při skladování 

 

Mezi možné způsoby optimalizace skladování patří strategie skladování. Důležitým 

aspektem je vhodná volba ukládacích míst pro skladování materiálových položek. 

 

Společnost se v současné době potýká s chaotickým ukládáním přijímaných zásob 

na skladě. Každá položka se uskladňuje tam, kde je zrovna místo. 

Tento způsob uskladňování na jedné straně přináší výhody v menší náročnosti 

na kapacitu skladu vzhledem k tomu, že zpravidla nedochází k doplňování zásob 

jednotlivých položek současně, na straně druhé však nezohledňuje častější potřebu 

některých materiálových položek než u jiných.  

 

Existuje několik metod skladování, z nichž se mi jako nejvhodnější pro divizi jeví 

metoda skladových zón. Podstata této metody tkví v ukládání materiálových položek 

podle průměrné četnosti odběru. Položky, které nejsou do výroby tak často 

vyskladňovány, budou uloženy do zóny s dlouhými manipulačními časy, 
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naopak položky s vysokou četností odběru budou uloženy v zóně v blízkosti 

předávacího bodu. Pro rozdělení položek do jednotlivých zón napomohou výsledky 

získané z analýzy ABC. Zároveň bych v rámci jedné zóny doporučila seskupovat 

materiálové položky podle výrobkových řad a také uskladňování záměnným způsobem. 

 

Vzhledem k tomu, že mi divize neposkytla plánek rozmístění ve skladu, budu muset 

přistoupit k obecnějšímu popisu přeskladnění jednotlivých položek. Zásoby náležící 

podle výsledků analýzy ABC do skupiny A navrhuji umístit do velmi dobře přístupných 

míst vzhledem k následné manipulaci a potřebnému času na vyskladnění. 

Z pohledu administrativní pozice skladníků se toto místo nachází na začátku skladu. 

Zásoby náležící do skupiny B bych umístila vedle zásob skupiny A. Tato pozice vedle 

nejčastěji spotřebovávaných materiálů je dobře přístupná, stále se nachází na začátku 

skladu a tím pádem umožní rychlejší vychystávání do výroby. 

Zásoby spadající do skupiny C je vhodné umístit do míst, která jsou nejen dále 

od předávacího bodu, ale také na místa která jsou, co se manipulace týče, znevýhodněna 

například uloženými přepravními koši před regály apod. 

 

Tento způsob skladování zohledňuje jak kritérium frekvence používání materiálu, 

kdy by měl být často používaný materiál lehce přístupný a zároveň snadno 

vyhledatelný, tak kritérium určení, kdy by měly být položky používané na stejném 

místě ve výrobě umístěny vedle sebe. Hlavní výhody tohoto způsobu skladování 

spatřuji především ve snížení doby úkonů a vzdálenosti překonávané skladníkem 

při pohybu ve skladě. Zvlášť v dnešní době, kdy čas hraje velmi důležitou roli. 
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4.3 Zlepšení řízení zásob prostřednictvím IS 

 

Z analýzy současného stavu vyplynula skutečnost, že i přes již několikaleté využívání 

informačního systému SAP, tento systém není zcela přizpůsoben specifickým potřebám 

divize.  

Doporučuji společnosti, aby se prostřednictvím vylepšení IS zaměřila především na: 

• zajištění vyskladňování zásob podle metody FIFO, 

• úprava algoritmu pro výpočet ABC analýzy, 

• nastavení minimálních objednacích hladin. 

 

První dva body jsou plně v kompetenci SAP analytiků, kteří by tyto nesrovnalosti 

podle mého názoru měli být schopni vyřešit. Problémem ovšem je současná časová 

vytíženost všech odborníků, které divize zaměstnává. Ti postupují podle vytvořených 

plánů, které jsou v současné době zaplněny na 9 měsíců dopředu nebo řeší akutní 

a opravdu zásadní problémy. Východisko bych viděla buď v zaměstnání dalšího 

pracovníka na pozici SAP analytika, jehož úkolem by bylo provést navrhované změny 

a po jejich dokončení vykonávat další úkoly jemu svěřené, nebo tyto úpravy zajistit 

outsourcingem. 

 

Třetí bod, nastavení minimálních objednacích hladin je možné vyřešit za předpokladu, 

že SAP analytik u stanovených materiálových položek odstraní část kmenových dat, 

která poukazuje na definované minimální objednací množství, a nákupní oddělení 

vyjedná s dodavateli novou minimální hladinu objednacího množství. 

Ovšem za podmínky, že náklady na změnu balení a dodacího cyklu budou zanedbatelné, 

vzhledem k úsporám, které by tato změna přinesla. 

S tím samozřejmě souvisí i provedení výpočtů pro stanovení minimálních objednacích 

množství jednotlivých položek. Čím nižší objednací množství bude, tím větší pružnost 

to firmě umožní.  

 

Vzhledem k tomu, že v průběhu sledovaného období docházelo k variabilitě položek 

z důvodu změn ve výrobě, rozhodla jsem se způsob stanovení nového minimálního 

objednacího množství předvést na položkách, které byly během měsíců prosinec 2012 - 

únor 2013 pravidelně spotřebovávány. 
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Tabulka 8: Návrh na změnu min. objednacího množství (vlastní zpracování) 

materiálové číslo cena spotřeba/ 
měsíc 

min. 
objednací 
množství 

zásoba 
[měsíc] 

nové 
objednací 
množství 

zásoba 
[měsíc] 

1SBN152430R5501 74 85 432 5,0824 100 1,1765 

GHS7101601R0020E 19 385 1500 4,1899 500 1,2987 

GHS7101350R0001E 3 1236 1000 0,8091 nemění se   

UK105630 11 771 2000 2,594 1000 1,2970 
 

Z tabulky vyplývá, že materiálová položka 1SBN152430R5501 je při stanoveném 

minimálním objednacím množství v divizi 5,0824 měsíce, než je objednané množství 

spotřebováno. Tímto způsobem jsou vázány jak finanční prostředky, tak i skladové 

plochy. 

 

Po konzultaci s vedoucím logistiky je divize ochotna akceptovat minimální objednací 

množství ve výši spotřeby na 1-1,5 měsíce, proto tedy navrhuji následující výpočet 

nového minimálního objednacího množství: 

 

Nové minimální objednací množství = (spotřeba/měsíc)*1 

 

Výsledek navrhuji dále zaokrouhlit na celé stovky, případně tisíce ks tak, 

aby byl dodavatel ochoten v takovémto množství zásoby dodat. 

Pro materiál 1SBN152430R5501 je výpočet následující: 

 

  Nové minimální objednací množství = 85*1 

Nové minimální objednací množství zaokrouhlené = 100 ks 

 

Tato zásoba by ve společnosti měla při předpokládané spotřebě vydržet na 1,1765 

měsíce. Rozdíl 15 ks je pro společnost akceptovatelné množství. 

 

U materiálové položky GHS7101350R0001E je patrné, že minimální objednací 

množství vystačí při předpokládané spotřebě na 0,8091 měsíce. S tím je společnost 

spokojena, a proto zde nové minimální objednací množství navrhovat nebudu. 
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Tabulka 9: Vyčíslení úspor (vlastní zpracování) 

materiálové číslo hodnota na 
skladu 

nová 
hodnota úspora 

1SBN152430R5501 31 968 Kč 7 400 Kč 24 568 Kč 

GHS7101601R0020E 28 500 Kč 9 500 Kč 19 000 Kč 

GHS7101350R0001E 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 

UK105630 22 000 Kč 11 000 Kč 11 000 Kč 
 

Celkem jsem navrhla nové objednací množství u 273 položek. Za předpokladu, 

že náklady na změnu balení a dodacího cyklu budou zanedbatelné, tato změna by mohla 

přinést úsporu téměř 4 180 000 Kč. 

Na závěr bych také připomněla, že snížením minimálních objednacích množství divize 

sníží i riziko zastarávání zásob nebo jejich nevyužitelnosti. Riziko se totiž přenáší 

na dodavatele. 

 

4.4 Zavedení čárových kódů  

 

Chce-li společnost optimalizovat řízení zásob, je nutné se zaměřit nejen na samotné 

obstarávání zásob, ale také na efektivnost odváděné práce ve skladu. 

Mezi aspekty, které mohou mít negativní vliv na efektivitu práce zaměstnanců skladu, 

patří především manuální vkládání informací a dat do informačního systému 

a postupování těchto informací v tištěné formě dále. Přesnost informací a možnost jejich 

využití v daný okamžik jsou při skladování a manipulaci se zásobami velice důležité. 

Bohužel se může stát, že vzhledem k ručnímu zapisování a absencí nejaktuálnějších 

informací v daný čas, vzniká velké riziko nepřesností, které mohou mít zásadní vliv 

na upokojení zákazníka. 

 

Zavedení čárových kódů by pro společnost představovalo užitek ve formě přesnosti, 

rychlosti, produktivity a efektivnosti, a vedlo by k odstranění některých zdlouhavějších 

činností spojených s příjmem, výdejem a sledováním množství materiálových položek.  

 

Podstata čárových kódů spočívá v přiřazení unikátního kódu jednotlivým materiálovým 

položkám a v jejich optickém snímání světelným paprskem. Na základě dodacího listu 

nebo faktury se při přijímání materiálu na skladě vytiskne příslušný čárový kód, 
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který se následně na materiál nalepí a přečte světelným paprskem. Materiál se tak 

automaticky přijme do evidence a jeho výše je připočtena k již stávajícím položkám 

stejného typu. Naopak při výdeji materiálu je čárový kód opět načten, jeho stav se však 

sníží o příslušné množství a vytiskne se výdejka.  

 

Hlavní výhody zavedení tohoto systému spatřuji v možnosti sledování přesného 

a reálného množství jednotlivých materiálových položek na skladu, což přispívá 

k snížení jejich stavu, a také ve zvýšení produktivity práce ve formě ušetření pracovního 

času, který by mohl být využit efektivněji. 

 

Před samotným zavedením systému čárových kódů je třeba se zaměřit na několik 

skutečností. 

V prvé řadě je třeba vybrat optimální technologii – existují různé typy čárových kódů, 

které se vzájemně odlišují především v kapacitě, tedy objemem dat uložených v jednom 

kódu. Je také důležité, aby zvolená čtecí zařízení moc neomezovaly pracovníky skladu 

při práci. Proto je vhodné zvolit takový typ, který bude možné připevnit na manipulační 

vozík nebo na oděv pracovníka a ten tak bude mít volné ruce k vykonávání činnosti. 

Dalším krokem je výběr vhodného dodavatele na základě srovnávání jednotlivých 

nabídek. Při výběru je důležité zohlednit nejen cenu nabízeného řešení, ale také 

dostupnost a zajištění servisu, rychlost zavedení, zkušenosti s implementací 

a v neposlední řadě i objektivní reference.  

Následně je potřeba si stanovit množství a příslušenství potřebného hardwaru. 

Počet terminálů je závislý na počtu zaměstnanců, kteří tuto technologii budou využívat. 

U všech terminálů by se také mělo počítat s dodáním náhradních akumulátorů a dobíjecí 

stanice. 

Po těchto krocích, které by se daly zařadit do koncepční a přípravné fáze, následuje 

zkušební provoz zavedení čárových kódů. V této fázi je důležité nastavení pracovních 

postupů, testování hardwaru a softwaru, odstranění chyb ve fungování a v neposlední 

řadě i příprava a školení klíčových pracovníků. 

Poslední fází je samotný ostrý provoz, tedy spuštění nového systému. V této fázi 

se připravují návody, organizuje se školení pracovníků a řeší případné připomínky. 

 

Pro zavedení čárových kódů může divize využít jakéhokoliv dodavatele podle svých 

stanovených kritérií. Pro stanovení orientační ceny implementace tohoto vylepšení jsem 
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kontaktovala společnost Kodys, která je přední firmou na trhu automatické identifikace 

v České republice. Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez servisních poplatků a jsou platné 

pro systém řízení Accellos WMS Collect: 

 

• Systém Accellos WMS Collect    115 907 Kč, 

• 7 uživatelských licencí     134 799 Kč, 

• předimplementační analýza       29 160 Kč, 

• implementace systému, zaškolení, kontrolní hodiny 138 480 Kč,  

• 1 tiskárna etiket        19 252 Kč, 

• 6 mobilních terminálů, 6 náhradních akumulátorů ,   

základny a 2 nabíjecích stojanů    158 937 Kč, 

• přepínaná bezdrátová síť       59 603 Kč, 

• Implementace HW        32 250 Kč. 

 

Celková cena návrhu činí 688 388 Kč bez DPH. 

Doba implementace se pohybuje v řádu cca 3 měsíců. 

 

4.5 Výzkum spokojenosti klíčových zaměstnanců 

 

Spokojenost zaměstnanců je předpokladem úspěšnosti každé společnosti. 

Je třeba si uvědomit, že zaměstnanci jsou nejdůležitější částí společnosti, a proto 

by mělo být investováno do jejich spokojenosti a motivace. Opomíjení této skutečnosti 

se projevuje snížením produktivity, snížením loajality či zvýšením fluktuace. 

Vzhledem k tomu by měl management společnosti pravidelně provádět průzkum 

spokojenosti svých zaměstnanců. Ten by měl odhalit příčiny problémů 

a nespokojenosti, napomoci ke zlepšení situace a vytvoření takového pracovního 

prostředí a podmínek, které povedou k uspokojení vnitřních potřeb zaměstnanců. 

 

Mezi hlavní faktory, které se podílejí a ovlivňují pracovní spokojenost, obvykle patří 

vyšší plat, možnost kariérního postupu, spravedlivý systém odměňování, ohleduplnost 

řízení, rozmanitost úkolů a jejich zajímavost či míra odpovědnosti. Spokojenost však 

ve velké míře závisí i na potřebách jednotlivých zaměstnanců, na jejich očekáváních 
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a prostředí, ve kterém svou práci vykonávají. Pro přesnější zhodnocení těchto faktorů 

bych doporučila provést analýzu spokojenosti zaměstnanců divize. 

 

V současné době existuje celá řada způsobů měření spokojenosti zaměstnanců. 

Mezi nejobvyklejší však patří osobní či písemné dotazování, s jehož pomocí se nejen 

zjišťuje spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce, důležitost těchto 

aspektů pro zaměstnance, ale také odhalují problémy a nedostatky ve společnosti. 

 

Ve společnosti se mi i tento způsob zjišťování spokojenosti zaměstnanců jeví jako 

nejoptimálnější. Vzhledem k velikosti divize by dotazník mohly být koncipován jako 

otevřený dotazník přes Google, který zajišťuje úplnou anonymitu a zaměstnanci do něj 

mimo předem definovaných otázek budou moci napsat své připomínky, postřehy 

a návrhy. Dotazník by se vytvářel 2x ročně, ovšem část s připomínkami, postřehy 

a návrhy by byla k dispozici permanentně. Kontrola této části by mohla probíhat 

1x měsíčně, přičemž oprávněné připomínky a návrhy budou jedním z bodů následně 

projednávaných na pravidelných poradách. 

 

Finanční náročnost dotazníku přes Google: 

• zřízení dotazníku: zdarma, časová náročnost několik hodin, 

• vyhodnocování: 

� dotazník: bonus 4 000 Kč/2x ročně, 

� návrhová část: 300 Kč/1x měsíčně. 

 

Na základě závěrů vyvozených z výsledků šetření by společnost měla přijít s návrhy, 

které budou mít pozitivní dopad na spokojenost zaměstnanců. Nejčastěji jde 

o pobídkové formy typu provize, prémie, odměny a osobní ohodnocení, které jsou 

jakýmsi dodatkem ke mzdě. Dále se může jednat o povýšení, jistou formu uznání (např. 

pochvala) či zaměstnanecký benefit. V posledních letech je velmi oblíben tzv. Cafeteria 

systém. Ten spočívá v systému zaměstnaneckých výhod, ze kterého si v rámci 

stanoveného rozpočtu zaměstnanec vybere právě takové benefity, o které má největší 

zájem. 
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4.6 Zvyšování kvalifikace a odpovědnosti pracovníků skladu 

 

Stejně jako spokojenost tak i kvalifikace zaměstnanců je důležitým aspektem, 

který se odráží na celkové kvalitě výroby a poskytování služeb. 

V dnešní době, která se začíná orientovat právě na kvalitu výrobků a služeb, je kontrola 

odvedené práce nedílnou součástí pracovní náplně manažerů. Ti si musí uvědomit, 

že mezi odborností, kvalitou zaměstnance a kvalitně odvedenou prací je vzájemná 

spojitost. A ve skladování tomu není jinak. 

 

Již od samotného počátku pracovního poměru musí být zaměstnanec skladu seznámen 

s tím, jaké jsou jeho povinnosti, za co nese odpovědnost a také musí být seznámen 

s provozním řádem. Nemělo by se stát, že by od začátku vykonával svou práci 

samostatně, bez zapracování pod dohledem zkušenějšího pracovníka. Je také potřeba, 

aby si zaměstnanec skladu uvědomoval, jaké následky jeho nedbalé jednání může mít 

a kde všude se může projevit. 

 

Proto by bylo vhodné, aby byli zaměstnanci skladu průběžně seznamováni s chybami, 

kterých se dopustili a podíleli se na analyzování příčin těchto chyb. Dále by měli 

být neodkladně informováni o nezbytných administrativních, personálních či jiných 

informacích, které mají souvislost s výkonem jejich práce (např. evidence pracovní 

doby, absencí, cestovní výlohy,…).  

V současné době, kdy v brněnské divizi chybí osoba „warehouse managera“, je o to více 

nezbytné, aby zaměstnanci byli dostatečně informováni o vzniklé situaci. 

Je třeba, aby jim bylo vysvětleno, zda a jakým způsobem se jich absence vedoucího 

skladu dotkne, informovat je o převedení a rozdělení odpovědností a jaké nové 

povinnosti jsou jim uloženy. Zásadní je také dodržování dosavadních nastavených 

pravidel a navíc aktivní podílení se na řešení situací, které v podniku a ve skladu mohou 

nastat.  

Žádoucí je seznámit je i s novými technologickými poznatky. 

 

Co se týče samotného zvyšování kvalifikace zaměstnanců skladu, existuje celá řada 

školení a kurzů, které by pracovníci mohli absolvovat. 



76 
 

Mezi konkrétní návrhy pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců skladu bych určitě 

zařadila kurz týkající se logistiky v celé divizi. Cílem tohoto kurzu je dospět 

ke shodnému přístupu ke skladovému hospodářství ve společnosti. Tento kurz by měl 

zahrnovat obecné metody řízení skladového hospodářství ve vazbě na aktivity 

společnosti. Zaměstnanec by se seznámil s přístupy k řízení skladů a naučil by se, 

jak hodnotit přínosy a nevýhody tohoto přístupu. Vzhledem k tomu, že logistika 

ve skladech představuje vazby na peněžní tok společnosti a na konstrukční 

a technologické oddělení, bylo by vhodné objasnit tyto vazby a vztáhnout 

je na sledování kvality a na účetnictví společnosti. Zaměstnanec by tak získal informace 

o metodikách oceňování, o inventarizaci, o hmotné odpovědnosti a možnostech 

evidování pohybu zásob. 

Dalším vhodným školením je i kurz Metody 5S, která je základním předpokladem 

pro zlepšování procesů. Mezi její hlavní výhody patří vizualizace a redukce plýtvání 

na pracovišti (zbytečný pohyb pracovníků, čekání na materiál, nadbytečné zásoby, 

nadbytečná práce a manipulace, nevyužité schopnosti pracovníků), zlepšení 

materiálového toku, zlepšení kvality a bezpečnosti na pracovišti, zlepšení podnikové 

kultury, postoje pracovníků a samotného pracovního prostředí. V rámci školení 

se pracovník seznámí se vznikem metody, s možnostmi uplatnění a přínosy 

a na modelových příkladech volit vhodné metodiky. 

Vzhledem k využívání manipulačních vozíků ve skladu divize a povinnosti dané 

Zákoníkem práce, že manipulovat s vozíky mohou pouze kvalifikovaní řidiči 

s odpovídajícím dokladem o vyškolení, je vhodné zajistit kurz obsluhy manipulačních 

vozíků. Náplní kurzu jsou zásady BOZP (Bezpečnost a ochrana při práci) a PO (Požární 

ochrana), pravidla silničního provozu, nauka o konstrukci vozíků, nauka o provozu, 

praktické jízdy na vozíku a také osvojení si postupu při řešení nehod.  

Pro identifikaci a hodnocení rizik na pracovišti je vhodné pravidelně uspořádávat 

školení KYT. Jedná se o „kiken yochi training“, který byl vyvinut v Japonsku a jeho 

náplní je trénink předvídání nebezpečí. Tento trénink je vhodné vykonávat 

při pravidelných dnech bezpečnosti. Podstata tréninku tkví v simulaci rizika 

a následného reálného řešení formou brainstormingu týmu pracovníků bez ohledu 

na pracovní pozici, přímo na daných pracovištích. Trénink tak nutí pracovníky zamyslet 

se, jaká rizika mohou vůbec vzniknout, zvyšuje jejich pozornost a vnímavost vůči 

nebezpečí. 
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Dalším návrhem je školení v oblasti uživatelského používání MS Excel. Cílem kurzu 

by bylo seznámit zaměstnance s používanými verzemi a jejich funkcemi tak, aby tyto 

znalosti mohli při každodenní pracovní činnosti plně využívat. 

Vzhledem k velikosti a počtu zaměstnanců bych v případech kurzu týkajícího 

se logistiky a Metody 5S volila jako ideální formu proškolení dvou zaměstnanců externí 

firmou, kteří dále budou vykonávat funkci školitelů pro vlastní zaměstnance podniku. 

 

Finanční a časová náročnost pořádání těchto kurzů (ceny uvedeny bez DPH): 

• logistika napříč firmou:  

o školení 2 zaměstnanců externí firmou – kolem 4 000 Kč/os., 8 hodin 

o školení interních pracovníků – 2 000 Kč/kurz, 2x ročně 4 hodin 

• kurz Metody 5S: 

o školení 2 zaměstnanců externí firmou – kolem 4 000 Kč/os. 

(informace vychází z e-mailové poptávky u MBK Consulting, s.r.o.) 

o školení interních pracovníků – 2 000 Kč/kurz, 2x ročně 4 hodin 

• obsluha manipulačních vozíků: 

o cena kurzu kolem 5 900 Kč, časová náročnost cca 60 hodin 

(informace vychází z e-mailové poptávky u CENTRUM-

VZDĚLÁVÁNÍ.cz) 

• školení KYT: 

o 30 minut, 1x měsíčně 

• MS Excel: 

o školení interních pracovníků – 1 500 Kč/kurz, 2x ročně 4 hodin 

 

4.7 Zajištění back-upu pro výhradní dodavatele 

Pro společnost je důležité, aby v případě zastavení dodávek od výhradního dodavatele 

byla i nadále schopná produkce vlastní výroby před vyčerpáním skladových zásob, 

aniž by musela výrobu omezit či úplně zastavit. Proto je nutné uskutečnit analýzu 

potencionálních dodavatelů, kteří by byli schopni uspokojit konkrétní poptávku divize 

v co nejkratším čase, dostatečné kvalitě a v přijatelných cenách. 
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Z analýzy současného stavu vyplynulo, že za hrozbu lze považovat dodavatele, 

kteří jsou vlastníky speciálních forem. V případě poškození formy by byly ohroženy 

budoucí dodávky do divize. Vzhledem k neexistenci záložních dodavatelů, by výpadek 

dodávek klíčových komponent při nízkém stavu zásob znamenal nepředstavitelnou 

hrozbu.  

Nejkritičtějším faktorem v této situace je čas, který je potřebný pro výrobu náhradní 

formy. Pokud tento čas pro výrobu nové formy bude kratší, jak velikost pojistných 

zásob divize i zásob dodavatele, nebude výroba divize oslabena. Ovšem v případě, 

kdy jsou komponenty vyráběny v krátkém časovém sledu, a jedná se o vysokoobrátkové 

zboží, může se společnost ocitnout v nepříjemné situaci.  

Tuto skutečnost nelze opomíjet ani podceňovat - jisté riziko zde přece jen existuje. 

Divize by mohla jistý čas získat oslovením partnerských poboček, které mají skladem 

stejný komponent, ale to jen v případech, pokud takové vůbec existují. 

Společnosti tedy doporučuji sestavit seznam všech komponent, které jsou klíčové 

pro udržení výroby a nelze je nahradit. Následně tyto komponenty podrobněji 

analyzovat a vést u nich nejen evidenci doby potřebné pro výrobu nové formy, 

ale i seznam dodavatelů, kteří by byli schopni uspokojit poptávku.  

V budoucnu lze uvažovat i o rozdělení výroby mezi dva dodavatele. V případě výpadku 

jednoho dodavatele může druhý dodavatel uspokojovat základní požadavky společnosti. 

Při dlouhodobé výluce by bylo možné výrobu omezit, ale nebylo by ji nutné 

zastavovat.  
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5 Vyhodnocení předložených návrhů 

 

Podstatou této kapitoly je zhodnotit navrhovaná opatření z hlediska nákladů na jejich 

realizaci a z hlediska výnosů, které zavedení jednotlivých návrhů přinese. Je však třeba 

zohlednit, že předložené návrhy zatím nebyly zrealizovány, a proto jsou náklady 

na jejich uskutečnění stanoveny kvalifikovaným odhadem. 

 

Výnosy vyplývající ze zavedení návrhů jsou závislé na míře úspěšnosti jejich zavedení. 

Výnos však nepředstavují jen peněžní částky, které zvýší výsledek hospodaření 

společnosti ABB s.r.o. Z hlediska vyčíslitelnosti hodnoty přínosů je možné rozdělit 

výnosy na vyčíslitelné a nevyčíslitelné. 

 

Kromě kvalifikovaných odhadů vyčíslitelných výnosů konzultovaných společně 

s manažerem logistiky, uvádím v této kapitole i výnosy nevyčíslitelné. Pro každou 

společnost a pro ABB s.r.o. nevyjímaje, jsou tyto výnosy taktéž důležité, protože díky 

realizaci navrhovaných řešení dojde k zefektivnění pracovních postupů a zvýšení 

kvality odváděné práce. Tato skutečnost pak bude mít vliv na snížení vzniku 

nežádoucích situací. 

 

V následujících podkapitolách jsem provedla zhodnocení všech navrhovaných zlepšení. 
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Řízení zásob na základě analýz ABC/XYZ 

Náklady na zřízení konsignačního skladu se odvíjejí od rozhodnutí, zda tento sklad bude 

součástí stávajícího skladu či zda bude pro položky v konsignaci potřeba postavit sklad 

nový. Tak či tak divize bude muset hradit náklady spojené se skladováním, manipulací, 

údržbou skladů apod. Existence konsignačního skladu tak divizi nepřinese úspory 

v nákladech jako takových, ale přinese úspory v kapitálových nákladech, které jsou 

spojeny s přímou držbou zásob společností. Za předpokladu, že na konsignaci přistoupí 

pouze 50 % dodavatelů, mohlo by se jednat o snížení průměrného stavu zásob 

až o 31 mil. Kč. 

 

Náklady na zavedení systému KANBAN spočívají především v nákladech na školení 

pracovníků (v řádu sta tisíc Kč), kteří budou tento systém v divizi zavádět a kteří 

ho budou používat v denním provozu, a v ostatních nákladech spojených s výrobou 

KANBAN karet a interních organizačních opatření (v řádu několika tisíc Kč). 

Ovšem v porovnání s přínosy jsou tyto náklady téměř zanedbatelné.  

Mezi hlavní přínosy patří minimalizace zásob na skladě díky výpočtu optimální 

velikosti dávky, snížení nákladů personálních a skladovacích (nevytváří se nadbytečné 

zásoby a finanční prostředky tak mohou být využity jinde), zvýšení přehlednosti 

ve skladu a plynulejší tok informací a materiálu.  

 

V případě návrhů řízení zásob podle plánů a hladin bude jediným nákladem na zavedení 

tohoto návrhu mzdové ohodnocení zaměstnanců, kteří tento návrh budou realizovat.  

Přínosy se pak budou odvíjet od počtu materiálových položek, kterých se změna bude 

týkat. V případě řízení zásob na základě hladin bude přínosem snížení nebo naopak 

stanovení hladin pojistný zásob u některých položek, přičemž by se mělo dosáhnout 

celkové úspory ve snížení průměrného stavu zásob o 5,8 mil. Kč. 

 

Optimalizace přístupů při skladování 

Náklady na zavedení tohoto návrhu spočívají především na mzdovém ohodnocení 

pracovníků skladu, kteří se realizací návrhu a tedy i přeskladněním materiálových 

položek budou zabývat.  

Hlavním přínosem zavedení skladování materiálových položek podle výsledků analýzy 

ABC bude systematizace a přehlednost skladu, díky čemuž bude dosaženo snížení 

časové náročnosti jednotlivých činností skladníků. Pokles časového fondu 
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se předpokládá v rozmezí 10-30 %. Takto uspořený čas budou pracovníci skladu moci 

využít k plnění dalších úkolů a tím pádem dojde ke zvýšení produktivity práce 

zaměstnanců.  

 

Zlepšení řízení zásob prostřednictvím IS 

Časovou náročnost přizpůsobení informačního systému SAP specifickým potřebám 

divize v těch bodech, které ve své práci navrhuji, odhaduji s časovou rezervou 

na 1 měsíc práce. Měsíční plat SAP analytika se pohybuje v rozmezí 35 000-100 000 

Kč. Vzhledem k tomu, že pro tyto úpravy nebude potřeba až takového specialisty, 

odhaduji náklady na zrealizování mého návrhu na 50 000 Kč. Při úpravě minimálního 

objednacího množství je třeba také zohlednit čas pracovníků nákupního oddělení, kteří 

o tom budou vyjednávat s dodavateli. 

V případě úpravy algoritmu pro výpočet analýzy ABC a také zajištění fungování 

metody FIFO, budou přínosy spočívat v úspoře času pracovníků, který budou moci 

využít při jiných činnostech. Dojde tudíž k zvýšení produktivity práce. 

V případě úpravy minimálního objednacího množství materiálových položek se přínosy 

návrhu projeví ve snížení množství nadbytečných zásob, které by v sobě jinak zbytečně 

vázaly kapitál.  Za předpokladu, že náklady na změnu balení a dodacího cyklu budou 

zanedbatelné, tento návrh by mohl přinést úsporu ve snížení průměrného stavu zásob 

o 4,2 mil. Kč. Dalším přínosem bude snížení nákladů na skladování a také snížení rizika 

zastarávání zásob. 

 

Zavedení čárových kódů 

Pro stanovení nákladů na zavedení čárových kódů byla oslovena společnost Kodys, 

která je přední firmou na trhu automatické identifikace v České republice. Cena 

implementace jí nabízeného systému řízení Accellos WMS Collect   včetně 

příslušenství byla stanovena na 688 388 Kč bez DPH a servisních poplatků (přehledný 

výpis v kapitole 4.4).  

 

Případové studie uvádějí, že při zavedení čárových kódů, dochází k zefektivnění 

procesu skladování o 20-30 %, především v oblasti zvýšení produktivity práce, 

snižování nákladů, rychlejšího plnění dodávek, snižování počtu chyb způsobených 

lidským faktorem, zlepšení průběhu inventury a v neposlední řadě i zvýšení 

spokojenosti zákazníků. Dalším přínosem je snížení ztrát plynoucích z chyb pracovníků 



82 
 

skladu, které jsou při inventarizaci zjištěny. Toto snížení je odhadováno ve výši 

až 70 %. 

 

Výzkum spokojenosti klíčových zaměstnanců 

Finanční náročnost navrženého dotazníkového šetření je celkem 11 600 Kč. 

A to za předpokladu, že dotazník bude zaměstnancům rozeslán 2x za rok a každé jeho 

vyhodnocení bude odměněno bonusem ve výši 4 000 Kč. Návrhová část dotazníku 

navíc bude volně k dispozici pro možnost zapsání připomínek a návrhů kdykoliv během 

roku. Tato část bude měsíčně kontrolována, odměnu jsem v tomto případě stanovila 

ve výši 300 Kč/měsíc.   

 

Spokojenost a motivace pracovníků je základním předpokladem fungování každé 

společnosti. Spokojený pracovník si váží své pracovní pozice a funkce, 

kterou ve společnosti vykonává, a je jeho snahou si ji udržet. Proto podává kvalitní 

pracovní výkony, je iniciativní a aktivně se zajímá o chod v podniku. 

Hlavní přínosy šetření spokojenosti spatřuji ve zvýšení informovanosti společnosti 

o názorech zaměstnanců k jednotlivým oblastem dotazníku a z toho vyvození 

problematických oblastí, u kterých je potřeba něco změnit a dosáhnout zlepšení. 

Stejně budou vyvozeny i ty stránky společnosti, které zaměstnanci hodnotí kladně 

a které je třeba zachovat a dále posilovat. Adekvátní reakce společnosti na výsledky 

šetření bude vyjadřovat její zájem o zaměstnance a zpětně posilovat jejich spokojenost, 

motivaci a kladné hodnocení. 

 

Zvyšování kvalifikace a odpovědnosti pracovníků skladu 

Náklady na tento návrh se odvíjejí od možnosti realizace kurzu buď skupinově, 

nebo jednotlivě.  

V případě možnosti skupinových kurzů, je počáteční investicí zaškolení budoucích 

školitelů externí firmou. Pro tyto účely budou vybrány dvě osoby, jejichž participace 

na dvou kurzech vyjde společnost na cca 16 000 Kč. Tito pracovníci budou následně 

pobírat bonus ve výši 2 000 Kč a 1 500 za každý přednášený kurz pracovníkům 

ve firmě. Za předpokladu konání kurzů 2x do roka, se celková částka na školení 

pracovníků skladu pohybuje kolem 27 000 Kč. 
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Co se týče nákladů na absolvování kurzu obsluhy manipulačních vozíků, ta se odvíjí 

od potřeby divize zaměstnávat určitý počet zaměstnanců disponující certifikátem 

o tomto proškolení. Cena kurzu za jednoho pracovníka se pohybuje okolo 6 000 Kč. 

 

Zavedení návrhů bude pro divizi představovat zvýšení produktivity práce, redukci 

plýtvání spojenou ať už s nadbytečnou manipulací či se zbytečnými prostoji, 

zlepšení materiálových toků prostřednictvím efektivního využití pracovní doby 

a omezení plýtvání vzniklého hledáním materiálu, zlepšení kvality a bezpečnosti 

odváděné práce. 

Společnosti to v konečném důsledku přinese zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, 

zlepšení podnikové kultury a postoje zaměstnanců. 

Pro samotné zaměstnance tato možnost bude představovat perspektivu seberealizace 

a profesního růstu, pocit participace, a v neposlední řade snížení hrozby 

nezaměstnanosti. 

 

Zajištění back-upu pro výhradní dodavatele 

Náklady na analyzování dodavatelů budou spočívat především v mzdovém ohodnocení 

pracovníků nákupního oddělení, kteří se oslovování potencionálních dodavatelů budou 

věnovat. Mohou zde vznikat i dodatečné náklady, které zajišťují komunikaci 

s dodavateli (telefon), popř. osobní setkání, ke kterému by byl využit firemní automobil. 

 

Analýza dodavatelů společnosti přinese především možnost kontaktovat tyto dodavatele 

v případě výpadku materiálu výhradních dodavatelů. Dojde tak ke snížení rizika 

nuceného omezení nebo dokonce zastavení výroby, které by pro společnost jinak mohla 

mít zásadní následky. Dalším přínosem by mohlo být, vzhledem k dynamickému 

rozvoji trhu, získání dodavatele, který společnosti může nabídnout lepší obchodní 

podmínky než dodavatel dosavadní. 
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Pro zpřehlednění nákladů a přínosů vyplývajících z realizace předložených návrhů 

uvádím následující tabulku. Některé náklady nejsou vyčísleny z důvodu citlivosti těchto 

údajů (mzdové náklady) nebo z nezpřístupnění těchto informací divizí (náklady spojené 

s chodem skladu).  

 

Tabulka 10: Vyhodnocení návrhů (vlastní zpracování) 

Návrh Náklady Přínosy vyčíslitelné Přínosy nevyčíslitelné 

Řízení dle plánů 
a hladin mzdové náklady 

pokles průměrného 
stavu zásob 

o 5,8 mil. Kč  
  

Zřízení 
konsignačního 

skladu 

 náklady na chod 
skladu/výstavbu 

skladu 

pokles průměrného 
stavu zásob 

o 31 mil. Kč   
  

Zavedení systému 
KANBAN  

školení v řádu 
100 tis. Kč, 

příslušenství v řádu 
tisíců Kč 

  

 minimalizace zásob, 
přehlednost skladu, 

plynulejší tok materiálu 
a informací 

Přeskladnění 
zásob mzdové náklady  růst produktivity  

o 10-30 % přehlednost skladu 

Vylepšení 
implementace IS 

mzdové náklady/ 
outsourcing 
50 tis. Kč  

pokles průměrného 
stavu zásob 

o 4,2 mil. Kč   
růst produktivity  

Zavedení 
čárových kódů 

688 tis. Kč  
(bez DPH a servis. 

poplatků)  

růst produktivity 
 o 20-30 %, 

pokles chybovosti 
až o 70 %  

  

Výzkum 
spokojenosti 
zaměstnanců 

 11 600 Kč/rok   

 informovanost, 
posílení silných 
stránek, zlepšení 
slabých stránek 

Zvyšování 
kvalifikace 
pracovníků 

skladu 

27 tis. Kč/rok 
+ 6 tis. Kč/os.    

 růst produktivity, 
kvality a bezpečnosti 

práce 

Analýza back-up 
dodavatelů mzdové náklady   

noví obchodní partneři, 
pokles rizika prostoje 

ve výrobě 
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6 Harmonogram realizace 

 

Tato kapitola je věnována časové náročnosti zavedení jednotlivých navrhovaných 

opatření, které jsem představila v kapitole 4. V tabulce níže jsou uvedena jednotlivá 

navrhovaná opatření se znázorněnou dobou jejich trvání na časové ose. 

 

Tabulka 11: Harmonogram realizace (vlastní zpracování) 

 

 
Zavedení řízení dodávek materiálu na základě plánů i hladin nic nebrání, 

a proto by bylo vhodné tento návrh uskutečnit co nejdříve. Časovou náročnost zavedení 

odhaduji v řádu několika dní. 

Zřízení konsignačního skladu se odvíjí od rozhodnutí, zda tento sklad bude vytvořen 

v rámci dosavadních skladovacích prostor či pro jeho zřízení bude nutná výstavba 

nového skladu. Je také nutné vzít v potaz časovou náročnost vyjednávání s dodavateli. 
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Za předpokladu, že položkám náležícím do konsignace bude vyčleněn prostor v rámci 

stávajícího skladu, je možné tento návrh realizovat taktéž ve 4. čtvrtletí roku 2013.  

Zavedení systému KANBAN je zase závislé na časové náročnosti proškolení 

pracovníků, kteří ho budou zavádět a přípravných kroků pro samotné zavedení. 

Z tohoto důvodu předpokládám, že zavedení systému KANBAN bude možné nejdříve 

ve 4. čtvrtletí letošního roku. Dobu trvání zavedení systému odhaduji zhruba 

na 2 měsíce. 

Přeskladnění zásob ve skladu může být realizováno okamžitě. Problém ale spočívá 

v tom, že si divize nemůže dovolit výpadek ve výdeji materiálu do výroby. Přeskladnění 

materiálu tak může probíhat pouze o víkendech a tudíž zabere několik měsíců. 

Vylepšení implementace informačního systému může být uskutečněno okamžitě, 

pokud se tento návrh bude realizovat outsourcingem. Pakliže divize nikoho nezajistí, 

bude se s realizací muset počkat až na 2. polovinu 1. čtvrtletí roku 2014 kvůli časové 

vytíženosti stávajících SAP analytiků divize. 

S tím se pojí i zavedení čárových kódů. Implementace čárových kódů se může 

uskutečnit až po přizpůsobení informačního systému potřebám divize a obvykle trvá  

2-3 měsíce. 

Zbývajícím návrhům nestojí v jejich realizaci nic v cestě. Co se týče výzkumu 

spokojenosti zaměstnanců, doporučuji tuto činnosti pravidelně opakovat každý půlrok 

(tedy každé 3. a 1. čtvrtletí). Školení zaměstnanců skladu by mohlo probíhat ve 3. a 4. 

čtvrtletí roku 2013 a mělo by se každoročně v tuto dobu opakovat. Analýzu náhradních 

dodavatelů bych doporučovala opakovat začátkem každého kalendářního roku 

vzhledem k dynamice trhu a možnosti objevení nových a vhodnějších dodavatelů. 
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Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na možnosti zlepšení v oblasti řízení zásob 

pro společnost ABB s.r.o., konkrétně pro její brněnskou divizi výrobků nízkého napětí, 

která se v současné době potýká s neúměrně vysokou mírou zásob a následnou tvorbou 

pomaluobrátkových zásob.  

 

Cílem mé práce tedy bylo popsat současný stav procesu řízení zásob v divizi výrobků 

nízkého napětí a na základě analýzy současného stavu navrhnout takové změny, 

které povedou ke snížení zjištěných nedostatků v oblasti řízení zásob a tedy k celkové 

optimalizaci těchto procesů.  

 

Hlavní nedostatky současného stavu spatřuji v absenci schopného skladového 

managementu. Pozice „warehouse managera“ je nyní prázdná, což se odráží na chodu 

skladů, kdy se stále častěji objevuje nedůslednost v přístupech zaměstnanců, kteří 

nemají striktně stanovená pravidla, i v samotném skladování – chaotičnost uspořádání 

skladu, kdy se materiál jednoduše ukládá na uvolněná místa, přičemž se nerozlišuje 

náležitost k určité výrobkové řadě či skupině zásob. Celkový proces evidence, přesunu, 

výdeje zásob a dalších úkolů spojených se skladováním je zdlouhavý a zatím nevyužívá 

dnes již běžné možnosti, které by tyto činnosti usnadnily. 

Další slabou stránkou je nízká motivace některých zaměstnanců (nejen zaměstnanců 

skladu) k odvádění kvalitní práce a také hrozba odchodu klíčových zaměstnanců. 

Lidský kapitál v současné době představuje nepostradatelný faktor vedoucí k úspěchu 

divize, neboť neadekvátní chování zaměstnanců by mohlo vést ke snížení produktivity 

práce a případný odchod klíčových zaměstnanců by mohl ohrozit úspěšné fungování 

celé divize. 

Taktéž neúplnost nastavení používaného informačního systému všem specifikům divize, 

je v současné době příčinou neefektivního řízení, charakteristického nedodržováním 

metody FIFO při vyskladňování zásob do výroby a neschopností provádění analýz 

zásob. Je tak na zaměstnancích divize, aby toto zajišťovali, čímž dochází 

ke komplikacím a prodlužování důležitých procesů v zásobování. 

Co se týče samotného obstarávání zásob, snahou nákupního oddělení je vycházet 

z potřeb výroby a nevytvářet nadbytečné zásoby. Přesto se divize s  problematikou 
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nadbytečných a nevyužitých zásob potýká, především díky nevhodně zvoleným 

strategiím obstarávání zásob, a v případě některých materiálových položek díky příliš 

vysokým minimálním objednacím hladinám, které jsou u nich stanoveny. 

Další problém spatřuji v závislosti divize na výhradních dodavatelích, kteří jsou držiteli  

speciálních forem pro výrobu. Vzhledem k neexistenci záložních dodavatelů, 

by výpadek dodávky od takového dodavatele mohl představovat značné ohrožení 

výroby divize. 

 

K efektivnímu řešení výše uvedených nedostatků jsem proto navrhla několik opatření, 

jejichž zavedení bude mít vliv jak na samotné obstarávání zásob a jejich skladování, 

tak i na personální řízení. 

Divizi výrobků nízkého napětí jsem na základě provedených analýz zásob doporučila 

vhodnější způsoby dodávek materiálu, konkrétně se jedná o doporučení na zřízení 

konsignačního skladu, zavedení systému KANBAN a u některých položek objednávání 

na základě plánů či stanovených hladin. Důležité také bude provést analýzu všech 

možných dodavatelů z hlediska nabízeného sortimentu, termínů dodání a ceny, 

kteří by byli schopni zajistit divizi dodávku svého materiálu v případě, že u výhradního 

dodavatele dojde k výpadku dodávky. 

Pro optimalizaci přístupů při skladování bych doporučovala skladování položek 

metodou skladových zón podle průměrné četnosti odběrů jednotlivých položek 

a v rámci jedné zóny seskupovat materiálové položky podle výrobkových řad. Tím bude 

zohledněno kritérium frekvence používání materiálu, kdy by často používaný materiál 

měl být lehce přístupný a lehce vyhledatelný, i kritérium určení, kdy by položky 

používané ve stejném místě výroby měly být umístěny vedle sebe. Dalším návrhem, 

který se týká skladování, je automatizace procesů zavedení čárových kódů. 

Divize by se dále měla zaměřit na odstranění slabin vykazovaných používaným 

informačním systémem a zároveň zajistit plné využívání možností informačního 

systému, které skýtá. A to především v oblasti vyskladňování zásob podle metody 

FIFO, automatickém analyzování zásob (analýza ABC) a také stanovení minimálních 

objednacích hladin. 

Co se týče personálních změn, navrhovala bych divizi pravidelný výzkum spokojenosti 

zaměstnanců. Vzhledem k počtu zaměstnanců se jako vhodný způsob jeví dotazníkové 

šetření, například přes Google, který by zároveň zajišťoval celoroční možnost 

zaznamenávání připomínek, postřehů a návrhů. Při bližším zaměření se na pracovníky 
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skladu, navrhovala bych také realizaci několika kurzů pro zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců a průběžné seznamování s chybami, kterých se dopustili, včetně 

společného analyzování příčin těchto chyb. 

 

Realizace navrhovaných opatření bude provázena vznikem nákladů. Ve většině případů 

se bude jednat o náklady, které jsou spojeny s mzdovým hodnocením pracovníků, 

kteří se jednotlivými realizacemi budou zabývat. V případě zřízení konsignačního 

skladu se náklady navíc budou odvíjet od rozhodnutí společnosti, zda pro konsignaci 

postačí prostory stávající, nebo zda bude potřeba postavit prostory nové. 

Zřízení systému KANBAN s sebou přinese náklady na zaškolení pracovníků v řádu 

sto tisíc Kč a zajištění potřebného příslušenství v řádu několika tisíc. 

V případě vylepšení informačního systému externím SAP analytikem odhaduji náklady 

na 50 000 Kč. Zavedení čárových kódů je společností Kodys ohodnoceno 

na 700 000 Kč. Náklady na výzkum spokojenosti zaměstnanců předpokládám ve výši 

11 600 Kč a náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců skladu ve výši 27 000 Kč, 

případně 6 000 Kč/os. u kurzu obsluhy manipulačního vozíku. 

 

Zavedení navrhovaných opatření bude mít pozitivní vliv především na minimalizaci 

zásob na skladě a tedy i snížení rizika zastarávání zásob, na snížení nákladů 

personálních a skladovacích. Systematizací a přehledností skladu se dosáhne snížení 

časové náročnosti jednotlivých činností pracovníků, dojde ke zvýšení produktivity práce 

a plynulejšímu toku materiálu i informací. Další návrhy budou mít vliv i na zvýšení 

kvality pracovních výkonů, snížení chybovosti nebo na snížení rizika omezení 

či zastavení výroby. Zavedení konsignace může přinést snížení průměrného stavu zásob 

až o 31 mil. Kč, úprava pojistných hladin zásob 5,8 mil. Kč a úprava minimálního 

objednacího množství 4,2 mil. Kč. V případě zavedení čárových kódů očekávám úsporu 

v mzdových nákladech alespoň 206 tisíc Kč a navíc snížení chybovosti pracovníků 

až o 70 %. 

 

Tyto opatření by měla být zavedena podle harmonogramu uvedeného v Kapitole 6, 

aby se co nejdříve vylepšila současná situace divize v oblasti řízení zásob. 

Zavedení řízení dodávek materiálu na základě plánů i hladin nic nebrání, a proto 

by bylo vhodné tento návrh uskutečnit prakticky hned, stejně jako reorganizaci 

uskladnění zásob ve skladu, výzkum spokojenosti zaměstnanců, zvyšování kvalifikace 
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pracovníků skladu a provedení analýzy back-up dodavatelů. V případě výzkumu 

spokojenosti zaměstnanců doporučuji tuto činnosti pravidelně opakovat každý půlrok. 

Školení zaměstnanců skladu by mohlo probíhat ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2013 a každý 

rok by se v tuto dobu opakovalo. Analýzu náhradních dodavatelů bych následně 

opakovala na začátku každého kalendářního roku vzhledem k dynamice trhu a možnosti 

objevení nových a vhodnějších dodavatelů. 

Zavedení systému KANBAN je závislé na časové náročnosti proškolení pracovníků, 

kteří ho budou zavádět a přípravných kroků pro samotné zavedení. Z tohoto důvodu 

předpokládám, že zavedení systému KANBAN bude možné nejdříve ve 4. čtvrtletí 

letošního roku.  

Zřízení konsignačního skladu se zase odvíjí od rozhodnutí, zda tento sklad bude 

vytvořen v rámci dosavadních skladovacích prostor či pro jeho zřízení bude nutná 

výstavba nového skladu. Je také nutné vzít v potaz časovou náročnost vyjednávání 

s dodavateli. Za předpokladu, že položkám náležícím do konsignace bude vyčleněn 

prostor v rámci stávajícího skladu, je možné tento návrh realizovat taktéž ve 4. čtvrtletí 

roku 2013.  

Vylepšení implementace informačního systému může být zajištěno prakticky ihned, 

pokud se tento návrh bude realizovat outsourcingem. Pakliže divize nikoho nezjedná, 

bude se s realizací muset počkat až na 2. polovinu 1. čtvrtletí roku 2014 vzhledem 

k vytíženosti stávajících SAP analytiků divize. 

S tím se pojí i zavedení čárových kódů. Implementace čárových kódů se může 

uskutečnit až po přizpůsobení informačního systému potřebám divize a obvykle trvá 2-3 

měsíce. 

 

Na závěr je nutno říci, že při zavádění navrhovaných opatření je důležitá angažovanost 

všech zaměstnanců, kterých se uvedené návrhy budou týkat. Zaměstnanci by měli 

hledět na to, aby realizace daných opatření proběhla bez zbytečných průtahů a aby 

při ní nevznikaly problémy, které by mohly zapříčinit zhoršení podmínek 

pro vykonávání činnosti divize. V zájmu společnosti by také mělo být realizaci správně 

naplánovat a podpořit, aby díky přínosům z těchto opatření došlo k zefektivnění řízení 

zásob co nejdříve. 
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