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Abstrakt  

Bakalářská práce je zaměřena na studii řízení zásob v podniku První 

brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Pomocí analýzy ABC bude 

zjišťováno, jak nejlépe zásoby redukovat pro návaznost plynulosti 

výrobního procesu. Následně poté bude navrženo řešení, které zajistí 

efektivnost řízení.  

 

 

Abstract 

The thesis deals with the study of inventory management in the enterprise 

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. using the ABC analysis will 

determinate the best ways how to reduce inventories for smooth 

continuity of the production process. Thereafter there will be a proposed 

solution ensuring effectiveness management. 
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Úvod 

 

Bakalářská práce je zaměřena na studii řízení zásob v podniku První brněnská strojírna 

Velká Bíteš, a.s., jedná se o výrobní podnik, zaměřený na strojírenství, pro který jsou 

zásoby nepostradatelné.  

 

Z hlediska řízení zásob ve výrobním podniku, jsou zásoby jedním z hlavních nástrojů 

k dosažení vyšší efektivnosti podniku. Je třeba udržovat zásoby na takové úrovni, aby 

byla zajištěna plynulost výroby. V dnešní době je kladen obrovský tlak na snižování 

zásob, a to z důvodu, že skladování a nutnost držet alespoň určitou část zásob má vliv 

na konkurenceschopnosti podniku. Držení velkého množství zásob představuje pro 

podnik vysokou finanční zátěž v podobě kapitálu, za kterým je skryt nevyužitý materiál, 

což může ovlivnit rentabilitu podniku. 

 

Bakalářská práce se skládá z více částí. V první části je představena společnost, kde je 

také bližší seznámení s výrobním programem a historii podniku. Další část je věnována 

teoretickým východiskům pro optimální řízení zásob a metodám, ze kterých následně 

vyplývá praktická část. V praktické části je provedena ABC analýza, na níž jsou 

založeny výsledky a návrhy pro lepší efektivnost řízení zásob.  Dále je uvedeno, jak 

pomocí dodavatelských vztahů redukovat náklady. 
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1. Cíl bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce je navržení systému řízení zásob pro plynulost materiálových 

toků ke splnění výrobního úkolu, který povede k jeho optimalizaci. Dále bude 

doporučeno, jak minimalizovat náklady, které jsou spojeny se zásobami, a také jak 

minimalizovat náklady na skladování. Následně bude navrženo, jak zefektivnit 

spolupráci s dodavateli zkoumaných zásob. 

 

Práce má tyto následující dílčí cíle: 

 

 Provedení analýzy ABC (podle Paretova pravidla) pro část zkoumaných zásob 

 Provedení nové analýzy ABC pro část zkoumaných zásob 

 Zařazení položek do skupiny A s vazbami na dodavatelsko-odběratelské vztahy 

 Zařazení položek do skupiny B s vazbami na dodavatelsko-odběratelské vztahy 

 Zařazení položek do skupiny C s vazbami na dodavatelsko-odběratelské vztahy 
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2. Představení společnosti 

 

2.1. Profil společnosti 

 

První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. je moderní a prosperující společností 

s divizním uspořádáním, jejíž aktivity jsou zaměřeny na služby a výrobky, které mají 

dobrou technickou úroveň a vynikají jednoduchostí konstrukce, nenáročnosti na 

obsluhu a údržbu spojenou s vysokou spolehlivostí. Pružně reaguje na potřeby 

zákazníků a má spolehlivý servis. 

 

Společnost je prosperující v oboru přesného strojírenství a tradičním výrobcem 

vysokootáčkových strojů pro letectví a energetiku. Společnost je uznávaným světovým 

výrobcem pomocných energetických jednotek, systémů klimatizace pro letouny a 

vrtulníky, turbínových záložních zdrojů energie, odlitků přesného lití pro automobilový, 

letecký, sklářský průmysl a zdravotnictví, dekantačních odstředivek pro čistírny 

odpadních vod, tedy programů bezprostředně souvisejících s ekologií a ochranou 

životního prostředí. V současné době společnost zaměstnává okolo 760 zaměstnanců 

(1). 

 

2.2. Struktura zaměstnanců 

 

Tabulka 1 Struktura zaměstnanců – profesní (Zdroj: Upraveno dle PBS, 2012) 

Profesní  Počet zaměstnanců v % 

Řídící činnost 4,00 

Administrativní činnost  12,6 

Výr. - tech. činnost 19,6 

Obchodní činnost 1,9 

Dělníci výrobní 48, 3 

Dělníci režijní 13,6 

Celkem  100 
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Tabulka 2 Struktura zaměstnanců – vzdělanostní (Zdroj: Upraveno dle PBS, 2012) 

Vzdělanostní Počet zaměstnanců v % 

Základní 3,5 

Vyučen 49,1 

Úplné střední 34,7 

Vysokoškolské 12,7 

Celkem  100 

 

Tabulka 3 Struktura zaměstnanců – věková (Zdroj: Upraveno dle PBS, 2012) 

Věková Počet zaměstnanců v % 

Do 30 16,6 

31 – 40 19,8 

41 – 50 30,3 

Nad 50 33,3 

Celkem  100 

 

2.3. Historie společnosti  

 

Kořeny historie společnosti sahají až k roku 1814. Rok 1950 byl průlomovým a stal se 

začátkem tradice První brněnské strojírny ve Velké Bíteši. Od svého počátku se podnik 

vedle textilní zaměřil i na strojírenskou výrobu, která se posléze stala rozhodující. Po 

zavedení výroby parních strojů a parních kotlů následovala počátkem minulého století 

výroba parních a v 60. – 70. letech spalovacích turbin. 

 

V roce 1991 byla založena akciová společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., 

která patří k českým firmám úspěšně se prosazujícím i na nejnáročnějších světových 

trzích, a to díky výsledkům úkolů technického rozvoje.  

 

Roku 1997 byl založen společný podnik První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. a 

MAN B & W Diesel A.G. s názvem PBS Turbo, s.r.o., kam přešla výroba plnících 

turbodmýchadel konstrukce PBS a MAN.  
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Dne 1. 5. 2006 v akciové společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš došlo ke 

změně v organizační struktuře. Kooperační část divize turbín a výroba dekantačních 

odstředivek byla přesunuta na divizi „Strojírna a nářadí“. Know-how parních turbín, 

jejich opravy a náhradní díly byly vloženy do nové společnosti PBS ENERGO, a. s., 

která je společným podnikem První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. a ČKD Nové 

Energo, a. s (2). 

 

2.4. Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Organizační struktura PBS (Zdroj: Upraveno dle PBS) 

 

Na prvním místě společnosti stojí generální ředitel, kterému je podřízen finanční ředitel 

a všechny divize. Pod každou divizi spadají určité úkony, dohledy a výroba, za kterou 

nesou zodpovědnost. První brněnská společnost se skládá ze tří výrobních divizí, které 

zabezpečují všechny funkce spojené s vývojem, výrobou a prodejem jejich výrobků. 

Všechny tyto tři divize se řídí výrobním programem. 

 

Divize vedení a služeb zabezpečuje řízení společnosti jako ekonomického a 

právnického subjektu. Má na starost správu majetku, personalistiku, informační 

systémy, servis, technickou obsluhu výroby, ekologii, investiční projekty, public 

Generální ředitel 

Finanční ředitel 

Divize letecké 

techniky 

Divize 

přesného lití 

Divize 

industry 

Divize služeb a 

infrastruktury 
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relations. Pod tuto divizi spadá útvar galvanovna, kde dochází ke kování galvanických 

dílců (1). 

 

2.5. Výrobní program 

 

2.5.1 Divize vedení a služeb 

 správa majetku, personalistika, informační systémy, servis, technická obsluha 

výroby, ekologie, investiční projekty, public relations 

 útvar galvanovna  

 

2.5.2 Divize letecké techniky  

 proudové motory 

 malé plynové turbíny 

 turbínové motory  

 vzduchové startovací turbíny leteckých motorů 

 klimatizační systémy letadel 

 vysokootáčkové převodovky 

 héliové expanzní turbíny 

 nízkoteplotní kompresory  

 pozemní zdroje elektrické energie a kogenerační jednotky  

 

2.5.3 Divize metalurgie 

 přesně lité odlitky  

 přes 340 druhů odlitků, odlévání na vzduchu a ve vakuu 

 odlitky: lopatky plynových turbín, odlitky pro sklářský průmysl - rozvlákňovací 

hlavy, automobilový průmysl - turbodmychadlová kola, turbínová a rozváděcí 

kola pomocných energetických jednotek leteckých motorů, kloubní náhrady pro 

zdravotnictví 
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2.5.4 Divize strojírna a nářadí 

 zajišťování dodávek kompletního opracování i kompletní montáže výrobků pro 

strategické zákazníky (kooperační výroba dle dokumentace zákazníka) 

 výroba dekantačních odstředivek, které slouží ke kontinuálnímu oddělování 

pevných podílů ze suspenzí, systém čištění komunálních a průmyslových kalů 

na odstředivém principu 

 výroba forem pro přesné lití 

 výroba přípravků a speciálního nářadí 

 elektroerozivní obrábění 

 obrábění rotorů turbín a generátorů do výkonu  

 CNC ostření nástrojů 

 vyvažování, svařování, 3D měření (3). 

 

2.6. Sklady společnosti  

 

Každá divize má svůj sklad a s tím spojený skladovací systém, neboť výroba každé 

divize je odlišná. Divize mají společný pouze jeden sklad, a to na režijní potřeby. 

Bakalářská práce je zaměřena na skladovací systém letecké divize (4).  
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3. Teoretická východiska pro optimální řízení zásob 

 

3.1.  Úvod do řízení zásob  

 

Zásoby jsou hlavním spotřebitelem provozního kapitálu podniku. Cíl řízení zásob 

zahrnuje zvyšování rentability podniku prostřednictvím kvalitnějšího řízení zásob, 

snažíme se předvídat dopady podnikových strategií na stav zásob a minimalizovat 

celkové náklady logistických činností při současném uspokojování požadavků na 

zákaznický servis (5). 

 

3.1.1 Předmět řízení zásob 

 

Předmětem řízení zásob jsou především: 

 Zásoby surovin, základní a pomocné suroviny, paliva, polotovary, nářadí, 

náhradní díly a obaly.  

 Zásoby rozpracované výroby (polotovary, vlastní výroba, nedokončená výroba). 

 Zásoby hotových výrobků (zboží) (6). 

 

3.1.2 Důvody proč udržovat zásob 

 

Pokud chceme formulovat určitou strategii zásob, pak je nutno správně chápat úlohu 

zásob ve výrobě a v marketingu.  

 

Zásoby v podniku jsou za účelem:  

 dosažení efektivnosti zejména úspor založené na rozsahu výroby 

 dosažení stability poptávky a nabídky 

 umožnění specializaci výroby 

 k poskytování ochraně při nepředvídatelných výkyvech v poptávce a v době 

cyklu objednávky 
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 slouží k tlumení či odrazu mezi kritickými spoji v rámci distribučního kanálu 

(5). 

 

3.1.3 Systém řízení zásob 

 

Ke splnění cíle řízení zásob se používají různé systémy, které odpovídají metodickým 

postupům, a ty pak představují technická řešení, jimiž lze určit optimální výši zásob, 

frekvenci dodávek a velikost dodávek.  

 

„Volba systému řízení zásob vychází z:  

 Účelu stanovení zásob v konkrétním provozu 

 Charakteru potřeby 

 Ekonomických podmínek 

 Informačních zdrojů 

 

Na volbu systému řízení zásob má zásadní vliv:  

 Charakter poptávky po zásobách, tzn. jak zásoba vzniká (závislá či nezávislá) a 

zda se jedná o stejnoměrnou či nárazovou poptávku. 

 Systém toků materiálu v provozním systému, resp. Logistickém řetězci (princip 

tahu či tlaku)“(5, s. 83). 

 

Poptávku po zásobách můžeme definovat podle toho, zda poptávka po určité položce 

závisí na poptávce po jiné položce. Z tohoto aspektu dělíme poptávku na závislou a 

nezávislou (5). 

 

3.1.4 Analýza poptávky  

 

Po prozkoumání jednotlivého druhu zboží, výrobku a položky v seznamu můžeme 

správně pochopit poptávku. Touto činností se často zabývají manažeři stavu zásob. Tato 

činnost vede k napomáhání při určování požadavků na výrobky z hlediska skladových 

zásob (7). 
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Vliv modelu poptávky na řízení zásob  

 

Hlavním vlivem na metodu řízení zásob je:  

 Zda při pohybu zásob je uplatňován systém tahu či systém tlaku. 

 Zda poptávka po zásobách je závislá nebo nezávislá.  

 

Systém tahu, systém tlaku  

 

 Systém tahu (pull system) je takový systém, pokud podnik s výrobou produktu 

čeká, dokud zákazník tento produkt nepožaduje. Poptávka zákazníků tímto 

způsobem „vytahuje“ zásoby. 

 Systém tlaku (push systém) je takový systém, pokud podnik vyrábí na základě 

prognóz nebo předpokládaných prodejů zákazníkům. Podnik tedy „tlačí“ zásoby 

na trh v očekávání jejich prodeje (8). 

 

Poptávka existuje ve dvou základních formách:  

 

 Nezávislá nebo nahodilá poptávka je taková poptávka, která je nezávislá na 

všech ostatních výrobcích. Jde tedy o klasickou spotřebitelem řízenou poptávku 

po výrobcích či službách pro konečné použití z toho vyplývá, že je nahodilejší 

s prvkem nejistoty. Pro řízení / doplňování zásob používá ROP/ ROL systémy, 

tedy systémy mezní stav zásob / objednací termín. 

 Závislá nebo předvídatelná poptávka je taková poptávka, která vychází ze 

spotřebitelské poptávky, vytvářející výrobky či služby pro konečné použití. 

Závislá poptávka je běžná v prostředí výroby či seskupování, kde se postupuje 

podle určitého plánu, vytvořeného na základě prognózy. To znamená, že 

u závislé poptávky se předchozí jev musí udát jako první a následné jevy se 

budou odvíjet v závislosti na těch jevech, jež jim předcházely. Je tedy jistější pro 

dodavatele, umožňuje určitou míru předvídatelnosti. Využívají se tu systémy 

plánován zdrojů / požadavků (MRP) (7). 
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Tabulka 4 Porovnání závislé a nezávislé poptávky (Zdroj: 7, s. 34) 
  

Charakteristika Závislá poptávka Nezávislá poptávka 

Metoda doplňování zásob MRP ROP/ROL 

Orientace Součásti výrobku Všechny jednotlivé 

části/položky 

Formy poptávky Sporadické a nespojité 

formy 

Spojitější formy 

Signál objednávky Rozfázovaný čas ROP/ROL 

Časová perspektiva Budoucí výroba/prodej  Minulá poptávka může 

významně napomoci 

předpovědět budoucnost 

Prognózy Prognóza pouze 

u koncových položek 

Prognóza u všech položek 

Pojistná zásoba Pojistná zásoba je vedena 

u koncových položek 

Pojistná zásoba je vedena 

u všech položek 

 

 

3.1.5 Řízení zásob v podmínkách jistoty 

 

Složky objednacích nákladů 

Ke stanovení strategie doplňování zásob je třeba posoudit a vyvážit objednací náklady 

na jedné straně a náklady na udržování na straně druhé, pokud dodavatel hradí 

přepravní náklady. Objednací náklady, které jsou nakupovány u externích dodavatelů, 

obvykle zahrnují – náklady na vystavení objednávky, na přijetí objednávky, uskladnění, 

vyřízení a zaplacení faktury. Problematikou je, že objednávání velkého množství může 

zvýšit náklady na udržení zásob, které mohou převýšit úspory v objednacích nákladech. 

 

Převádění zásob do vlastních skladů zahrnují objednací náklady podniku, což jsou 

náklady na vyřízení převodu zásob, manipulaci s nimi, přijetí do skladu, dokumentaci. 

Do těchto nákladů by se měly zahrnovat přímé hotovostní výdaje. 
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Ekonomické objednací množství 

Ke stanovení strategie objednávání, jejímž cílem je minimalizace nákladů na udržování 

zásob a objednacích nákladů, můžeme použít model ekonomického objednacího 

množství (Economic Order Quanity, EOQ). Tento model určuje optimální objednací 

množství na základě objednacích nákladů a nákladů na udržování zásob. Optimem je 

objednací množství, které nastává, když přírůstkové objednací náklady se rovnají 

přírůstkovým nákladům na udržování zásob. 

 

Vzorec pro výpočet EOQ 

     √
   

  
 

 

P = Objednací náklady  

D = roční poptávka nebo spotřeba produktu 

C = roční náklady na udržování zásob  

V = průměrné náklady nebo hodnota jednotky zásob (8). 

 

 

Obrázek 2: Ekonomické objednací množství (Zdroj: 8, str. 125) 
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3.2 Zásoby  

 

3.2.1 Dělení zásob 

 

Zásoby dělíme podle několika hledisek. Na jednotlivé druhy zásob v určité velikosti 

působí řada faktorů. Rozeznávat druhy zásob je velmi důležité a potřebné kvůli správné 

volbě metody řízení. Dělení je uváděno podle těchto hledisek, avšak v literatuře se 

můžeme setkat i s odlišným dělením zásob.  

 

Druhy zásob podle stupně zpracování  

 Výrobní zásoby – jedná se zejména o suroviny, základní materiály, polotovary, 

náhradní díly, nástroje, obaly, paliva, nakupované díly spotřebované při výrobě, 

atd. 

 Zásoby rozpracovaných výrobků – polotovary vlastní výroby, nedokončené 

výrobky. 

 Zásoby hotových výrobků – tzv. distribuční zásoby 

 Zásoby zboží – nakoupené výrobky za účelem prodeje. 

 

Druhy zásob podle funkce podniku 

 

1. Rozpojovací zásoby – rozeznáváme čtyři druhy rozpojovacích zásob, a to 

obratové, pojistné, vyrovnávací a pro předzásobené. 

 

 Obratové zásoby – též nazývané jako běžné, vznikají v důsledku nákupu, 

výroby nebo dopravy v dávkách. Velikost dávky pokrývá výrobu či prodeje pro 

období mezi dvěma dodávkami na doplnění zásob, je totiž větší než okamžitá 

potřeba. Při vyváženém odběru je velikost obratové zásoby polovina velikosti 

objednací dávky.  

 Pojistné zásoby – jsou vytvářeny u spotřebovaných nebo prodávaných položek 

za účelem dosažení požadované míry k zachycení náhodného výkyvu na straně 
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vstupu a na straně výstupu. Velikosti pojistných zásob jsou závislé na intenzitě 

výkyvů a výši dosažení dodavatelských služeb. 

 Vyrovnávací zásoby – jsou využívány v procesech výroby, kde slouží 

k zachycení nepředvídaných výkyvů. Jedná se o výkyvy množstevní nebo 

časové. Zásoby jsou vytvářeny například před koupí drahého stroje 

k technologickému uspořádání, aby se zabránilo nedostatkům při práci v tomto 

okamžiku. Tyto zásoby nevystupují samostatně, až na výjimky, jsou součásti 

zásob rozpracované výroby.  

 Zásoby pro předzásobení – slouží k tlumení předvídaných větších výkyvů na 

vstupu nebo výstupu. Tyto zásoby jsou vytvářeny opakovaně, pravidelně 

(každoročně) nebo jednorázově. Příkladem je celozávodní dovolená či 

plánované odstavení výrobního zařízení kvůli rekonstrukci nebo větší opravě. 

 

2. Zásoby na logistické trase – jsou tvořeny materiály a výrobky, které mají 

konkrétní určení a z výchozího místa ještě nedorazily na cílové místo 

v logistickém řetězci. Rozeznáváme dva druhy a to dopravní zásoby a zásoby 

rozpracované výroby. 

 

 Dopravní zásoby – jedná se o zboží na cestě z jednoho místa na druhé 

v logistickém řetězci. Čas dopravy je určován v širším smyslu od naložení 

dodávky přes příjem, uskladnění a zaevidování u příjemce. Tyto zásoby jsou 

významné u drahého zboží a při delším dopravním čase (příkladem je vodní 

doprava nebo velká vzdálenost). 

 Zásoby rozpracované výroby – též nazývané zásoby nedokončených 

výrobků. Tyto zásoby zahrnují materiály a díly, které již byly zadány do výroby 

a jsou ve zpracování. Doba výroby se určuje buď pro celý výrobek, nebo pro 

určitou fázi výroby. Doba výroby se zahajuje od vydání materiálů a dílů pro 

výrobní zakázku a končí předáním hotové zakázky do skladu. Zásoby 

rozpracované výroby jsou ovlivněny především velikostí výroby, druhem 

výroby, délkou výroby, velikostí výrobních dávek a řízením výroby. 
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3. Technologické zásoby – mezi tyto zásoby jsou řazeny materiály či výrobky, 

které před zpracováním potřebují určitou dobu uskladnění. Při uskladnění za 

určitých podmínek  získají potřebné vlastnosti. Technologické zásoby by měly 

být zařazeny do zásob rozpracované výroby kvůli skladování, které je součástí 

technologického procesu. Příkladem těchto zásob jsou skládky železné rudy či 

jiných surovin. 

 

4. Strategické zásoby – o vytvoření a velikosti těchto zásob rozhoduje vrcholový 

management na základě kriterii jiných než nákladových. Strategické zásoby mají 

za úkol zabezpečit přežití podniku při nepředvídatelných kalamitách podniku, 

příkladem jsou přírodní pohromy.  

 

5. Spekulační zásoby – slouží k docílení úspor při nákupu, většinou se jedná 

o základní suroviny pro výrobu. Tyto materiály se nakupují ve velkém množství 

předčasně, kvůli zvyšování cen v budoucnu.  

 

Druhy zásob podle použitelnosti 

 

 Použitelné zásoby – jsou to běžné zásoby, u kterých je pravděpodobné, že 

budou v budoucnu spotřebovány ve výrobě či prodávány normálním způsobem. 

Jedná se o položky, které jsou předmětem normálního řízení zásob.  

 Nepoužitelné zásoby – u těchto zásob je nepravděpodobné, že budou 

v budoucnu v podniku normálně využity pro budoucí výrobu či prodány 

obvyklými cestami za normální cenu. Jsou označovány jako zásoby bez funkce. 

Můžou vznikat například kvůli změnám ve výrobním programu, po inovaci 

výrobků, chybným nákupním rozhodnutím nebo v odhadu budoucí poptávky. 

V takovém případě je vhodnou variantou pokusit se tyto zásoby prodat za 

výhodnou či sníženou cenu nebo je odepsat. Jejich skladování by zbytečně 

vázalo prostor ve skladu a způsobovalo by neúčelné náklady (6). 
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3.2.2 Náklady na udržování zásob 

 

„Náklady na udržování zásob, jsou ty náklady, které souvisí s výší zásob na skladě. 

Důležitost těchto nákladů a skutečnost, že hladina zásob je přímo ovlivňována 

konfigurací logistického systému, potvrzuje potřebu přesných údajů o nákladech na 

udržování zásob“ (8, s. 152). 

 

Tabulka 5 Procentní podíl z celkové hodnoty zásob na jednotlivé položky (Zdroj: 9, s. 95) 

Úroky z vázaného kapitálu 6,5 až 8,5 % 

Stárnutí, opotřebení 3,5 až 5,0 % 

Ztráta, rozbití 2,0 až 4,0 % 

Doprava a manipulace 2,0 až 4,0 % 

Skladování, odpisy 1,5 až 2,5 % 

Správa skladu 3,0 až 5,0 % 

Pojištění 0,5 až 1,0 % 

Celkem 19,0 až 30,0 % 

 

3.2.3 Zásoby ve výrobě  

 

Zásoby ve výrobě se udržují mezi jednotlivými výrobními operacemi z důvodu, aby 

nedošlo k výpadkům výroby a následně, aby byla zachována plynulost výroby. 

Vytváření zásob ve výrobě nám umožní dosahovat maximální úspornosti, neboť 

nedochází k přerušení práce. Avšak podniky se soustřeďují na to, aby se minimalizovala 

potřeba zásob ve výrobě (8).  

 

3.2.4 Plánování zásob  

 

Plánování zásob není zrovna jednoduché, aby byl dosažen úspěch ve výrobních 

operacích. Nedostatek surovin nebo změna rozvrhu může mít za následek výpadek 

výroby nebo může dojít ke zvýšení nákladů či způsobit nedostatek hotových výrobků. 

V prvním případě nedostatek surovin může narušit normální chod výrobních operací, 
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ale v druhém případě nadměrné zásoby zvyšují náklady na udržení zásob a snižují 

rentabilitu podniku. Proto se podniky snaží o užší spolupráci mezi dodavateli a 

dopravci, aby se zlepšila spolehlivosti dodávek, což vede ke snížení objemu surovin, 

které jim na skladě přetrvávaly, kvůli nespolehlivosti dodávek (8). 

 

Systém řízení zásob plánem nazýváme „push systém“. Východiskem plánování zásob je 

důležitá znalost co nejpřesnějších požadavků zákazníka. Základem systému je detailní 

plán požadavků na distribuci, který nám umožňuje přehled požadavků na zásoby 

v jednotlivých časových úsecích. Nejvíce se setkáme s týdenním úsekem časového 

intervalu, pro který jsou určeny:  

 „Hrubé požadavky na distribuci vycházející z očekávaných požadavků zákazníků 

a distribučních skladů. 

 Plánové příjmy dodávek do skladů  

 Plánované doplňovací objednávky 

 Stav zásob na skladě v jednotlivých týdnech“(10, s. 68). 

 

Za předpokladů detailního odhadu požadavků zákazníků a pohybu zásob, který musí být 

sledován komplexně a ve všech lokalitách online. 

 

Systémy řízení zásob plánem jsou častěji používány v praxi bez ohledu na uvedenou 

problematiku, neboť omezují na minimum poruchy na jednom místě do celého 

logistického řetězce (10). 

 

3.2.5 Model plánování zásob  

 

1. „Stanovit zda je běžný provoz řízený náklady nebo službami. 

2. Provést ABC analýzu a analýzu poptávky, například:  

 Zaměřit se na pár důležitých a nikoli na mnoho bezvýznamných položek 

3. Uvažovat o snížení alternativ objednacího množství, například: 

 Přiobjednávat pouze tolik, aby byla pokryta poptávka do příchodu příští 

zásilky, 
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 Zvýšit frekvenci objednávek v souladu s EOQ. 

4. Měřit a uvažovat o snížení pojistné zásoby, například: 

 mít ji jen tehdy, pokud zabezpečuje úroveň služeb před kolísavou 

poptávkou, 

 SLT a SLTV, 

 ověřovat, že úrovně služeb jsou potřebné, 

 kontroly, 

 měřit a ověřovat přesnost prognóz, 

 snižovat počet skladovacích míst. 

5. Snižovat zásoby hotových výrobků, například: 

 směřovat k výrobě / kompletaci na zakázku,  

 snižovat výkyvy, zastaralé, málo prodejné položky, 

 dodávat v menších dávkách. 

6. Kontrolovat a ověřovat parametry manuálně a pravidelně, s cílem dosáhnout 

nulových zásob, například: 

 analýza na úrovni položky, 

 častěji objednávat na úrovni položky. 

7. Zaměřit se na krátké fixní dodací lhůty s přesným prognózováním poptávky“  

(7, str. 72). 

 

3.3. Skladování 

 

3.3.1 Význam skladování 

 

Skladování zabezpečuje uskladnění produktů, tyto uskladněné produkty jsou nazývány 

zásoby, ve všech fázích logistického procesu. Podnik potřebuje uskladnit dva druhy 

zásob: 1. Suroviny, součástky, díly (fáze zásobování). 

2. Hotové výrobky (fáze distribuce). 

Skladování poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění 

skladových produktů (8). 
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3.3.2 Důvody skladování 

 

 K odstranění vazeb mezi nabídkou a poptávkou – příkladem mohou být 

zásoby z dodávek surovin pro zavedení výroby, probíhající práce, rozpracované 

výrobky, předpokládané výrobky na zakázku, konečné výrobky. 

  Bezpečnost/ochrana – zde je zařazena ochrana proti nejistotě vůči 

dodavatelům, pokrytí neočekávané poptávky, fyzická ochrana, zajištěná 

skladovým objektem. 

 Očekávání poptávky – poptávka se může zvyšovat z důvodů sezony nebo 

reklamy, jsou zde zahrnuty i slevy za dodávky velkého množství zboží. 

 Poskytování služeb odběratelům (vnitřních, vnějších) – cyklické zásoby 

hotových výrobků, zásoby pro případ neočekávané poptávky (7). 
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3.3.3 Druhy skladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Druhy skladů (Zdroj: Upraveno dle 11, str. 92) 
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3.4. Metody řízení zásob vedoucí k optimalizaci  

 

3.4.1 Analýza ABC 

 

Jedná se o klasickou Paretovu analýzu, kde je výpočetní odhad, že 80 % majetku 

spočívá v rukou 20 % obyvatel. Jde o pravidlo analýzy 80/20, kde vysoká četnost 

výskytu v jedné množině proměnných je rovna menší četnosti výskytu v odpovídající 

druhé množině proměnných. Umístění hranic mezi položkami A, B, C je libovolné a je 

otázkou úsudku. 

Příkladem může být: 

 Položky A zahrnují 10 % položek, které představují 70 % hodnoty spotřeby. 

Jsou to rychloobrátkové položky, které mají velký objem a málo řádků. 

 Položky B zahrnují 25 % položek, které představují 20 % hodnoty spotřeby. 

Jsou to položky se střední obrátkovostí, které mají střední objem a střední počet 

řádků. 

 Položky C zahrnují 65 % položek, které představují 20 % hodnoty spotřeby. 

Jsou to položky pomaloobrátkové, které mají malý objem a hodně řádků (7). 

 

Postup ABC analýzy:  

 

1. Krok – Identifikujeme všechny položky materiálu a stanovíme výši spotřeby 

neboli poptávky u každé položky zvlášť a celkem. Pokud máme k dispozici data 

o spotřebě, za delší časové období, je výhodnější vypočítat průměrnou spotřebu 

za zvolený interval podle potřeby na den, týden či měsíc a průměrnou spotřebu 

za zvolený interval. Následně zjistíme u každé položky podíl její průměrné 

spotřeby na celkové průměrné spotřebě v procentním vyjádření. Dojde tedy 

k uspořádání položek sestupně podle velikosti podílu. 

2. Krok – V druhém kroku klasifikujeme jednotlivé položky do skupin. Způsob 

klasifikace záleží na tom, zda dopředu známe, že v analyzovaných datech platí 

pravidlo 80/20, nebo ne. Můžeme uvádět buď striktní podíly jednotlivých skupin 

na celkové spotřebě, nebo intervalové vyjádření.(12) 
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Obrázek 3 Analýza ABC (Zdroj: 12, str. 137) 

 

3.4.2 Analýza XYZ 

 

Účelem analýzy XYZ je rozčlenění analyzovaných prvků do relativně stejných skupin a 

to podle kritéria stability poptávky. Postup můžeme rozdělit do dvou kroků: 

 

1. Krok – V prvním kroku identifikujeme všechny položky, zjistíme výši spotřeby 

neboli poptávky na položky a také je důležití určit stabilitu této spotřeby či 

poptávky. Míru stability poptávky vyjádříme na základě směrodatné odchylky u 

poptávky pro každou položku, dle vzorce:  

 

      √
    

        ̄   

 
           

 

 

    – směrodatná odchylka pro k-tou položku zboží 

    - poptávka k-té položky za i-té období 

 ̄  - průměrná poptávka k-té položky 
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  - počet sledovaných období poptávky 

 

Dále musíme vypočíst variační koeficient pro každou položku, dle vzorce: 

 

      
   

 ̄ 

   

√    
        ̄   

 
 ̄ 

 

 

Závěrem prvního kroku dojde k uspořádání analyzovaných položek vzestupně podle 

velikosti variačního koeficientu. 

 

2. Krok – V druhém kroku klasifikujeme položky do skupin X, Y, Z a popřípadě 

i do dalších přičemž položky X představují stabilní poptávku, položky Y 

představují středně stabilní poptávku a položky Z představují nestabilní 

poptávku. Konkrétní rozdělení položek do jednotlivých skupin je podle velikosti 

variačního koeficientu a to:  

COV < 0, 0.2 > poptávka je stabilní, řadíme do skupiny X  

COV < 0.2, 1 > poptávka je středně stabilní, řadíme do skupiny Y  

COV <1, ∞ > poptávka je nestabilní, řadíme do skupiny Z (12). 

 

3.4.3 Just-in-time (JIT) 

 

Systém Just-in-time z hlediska výrobce můžeme shrnout do tří principů: 

 Za základní princip JIT je považováno dohotovovat, přepravovat, připravovat 

suroviny, díly komponenty a produkty, a to tehdy, když je poptávající jednotka 

požaduje. 

 Využití JIT vede k plynulosti toku materiálu a informací, zvyšuje 

transparentnost a disciplinovanost spotřebitelů, přepravců a dodavatelů.  

 Využití těchto dvou předešlých principů vede ke snižování nákladů celkového 

procesu. 
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U systému JIT musíme rozlišovat JIT – dodávky, které spadají do oblasti opatřovací 

logistiky a JIT – výroba, která patří do výrobní logistiky. Ve výrobě je používána 

obdobná metoda a to Just – in – Sequence (JIS), která je podobná systému Kanban. 

Určité typy dodávky vyžadují užší spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem (13). 

 

Můžeme tedy shrnout, že JIT je založen na sladění procesů a zdrojů mezi odběrateli a 

dodavateli a to tak, aby odběratel obdržel zboží v čase, v kvalitě, v obalu, označené, na 

místě a v množství, které požaduje a to včetně dokumentace. Pokud je dodavatel 

schopný a ochotný se přizpůsobit požadavkům odběratele, není pak nutné, aby bylo 

zboží dodáno ve velkém předstihu, než je potřeba v příslušných procesech. Důsledkem 

toho je, že zákazníci příslušného odběratele jsou uspokojeni za kratší dobu a tím se jim 

snižují náklady. Systém JIT není na principu převedení z pozice, kdo má větší 

vyjednávací sílu, správy zásob od odběratele na dodavatele, ale musí se jednat 

o koordinaci mezi dvěma články logistického řetězce (12). 

 

3.4.4 Kanban 

 

Systém Kanban byl vyvinut společností Toyota Motor Company v průběhu 50. a 60. let, 

můžeme tedy tento systém znát pod zkratkou TPS (Toyota Production Systém). 

V překladu z japonštiny znamená Kanban „štítek“. Systém Kanban je založen na 

principu, aby díly a materiály byly dodávány přesně v tom okamžiku, kdy je výrobní 

proces potřebuje. Jedná se o optimální strategii, jak z nákladového hlediska, tak 

i z hlediska úrovně služeb. Tento systém lze využít pro jakýkoliv výrobní proces, který 

zahrnuje opakující se operace (8). 

 

Kanban je určen k řízení a plánování materiálových toků, který je založen na pull 

principu, kde dodavatel může vychystat, případně nejprve vyrobit požadovaný materiál 

a odeslat odběrateli až poté, kdy obdrží od odběratele příslušný signál, který definuje 

požadovanou dodávku. Tímto signálem je namysli papírová nebo plastová karta. 

 

Za základní výhody systému Kanban můžeme řadit: 
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 Lepší průběh materiálových toků přechodem na zpracování v procesech malých 

standardních dávek. 

 Dodavatelé vyrábí nebo dodávají jen ty produkty a množství, kde obdrželi 

kanbanový signál. 

 Snížení nákladovosti, tím že nedochází k dlouhodobému skladování, tudíž 

zásoby jsou minimalizovány, pokud nejsou zcela odstraněny, kromě pojistných 

zásob. 

 Může dojít k častějšímu střídání vyráběného nebo jiného sortimentu, což vede 

ke zkrácení doby, za kterou podnik vyrobí kompletní sortiment. 

 Bližší spojení informačních a materiálových toků  

 

Tehdy, kdy odběratel začne spotřebovávat materiál z dané přepravky, z které odebere 

kanban kartu ji následně vloží na stanovené místo. Z tohoto místa dochází ke sběru 

všech karet, které jsou přemístěny k místu dodavatele, kde jsou vloženy na tabuli nebo 

jiného předem určeného zásobníku. Tato tabule slouží k uskladnění kanban karet, ale 

můžeme ji využít i k velmi jednoduchému a přehlednému plánování práce u dodavatele 

(12). 

 

Příklad kanban karty: 

 

 

Obrázek 4 Kanban karta (Zdroj: 12, str. 153) 
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3.4.5 Make-or- buy v nákupu  

 

Make-or-buy můžeme přeložit do češtiny jako vyrob si sám nebo nakupuj. Podnikové 

oddělení by mělo mít úplný přehled toho, jaké má zásoby na skladě, co se dá kde a za 

kolik nakoupit, ale také co by bylo výhodnější vyrobit ve vlastním závodě. Takovému 

rozhodování říkáme Make-or-buy. 

 

Vlastní výrobu (make) upřednostňujeme tehdy, zda:  

 „Cena je větší než vlastní náklady. 

 Nepřichází v úvahu možnost přepravy a skladování. 

 Je požadovaná bezpodmínečná jistota v zásobování. 

 Je možnost dosáhnout vlastní výroby lepší kvality. 

 Je k dispozici know-how. 

 Nikdo nereaguje na poptávku“ (13, str. 63). 

 

Nákup (buy) upřednostňujeme tehdy, zda:  

 „Cena je menší než náklady. 

 Dodavatel poskytuje vyšší kvalitu. 

 Vlastní kapacity jsou zaplněny. 

 Vlastní výroba přináší rizika“ (13, str. 63). 

 

3.4.6 Systémy MRP 

 

Zkratkou MRP označujeme systém plánování materiálových požadavků (Materials 

Requirements Planning, MRP I) a plánování výrobních zdrojů (Manufacturing 

Resource Planning, MRP II). Nejprve byl vytvořen systém MRP I a následně z něj se 

pak vyvinul systém MRP II, který navíc zahrnuje i finanční, marketingové a nákupní 

aspekty. 

 

 Systém MRP I 
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Složky systému MRP I:  

 počítačový systém  

 výrobní informační systém, ve kterém jsou zahrnuty zásoby a výrobní plánování  

 filozofie a koncepce řízení 

 

 

Obrázek 5 Složky systému MRP I (Zdroj: 8, str. 204) 

 

Kdy využijeme MRP I 

 

MRP I je systém, který se používá k řízení výroby a zásob založený na počítačích, jehož 

snahou je minimalizace zásob a současně i zabezpečování potřebného množství 

materiálů pro výrobní proces. K tomu abychom požili MRP I by měly být splněny 

některé z následujících podmínek:  

 Pokud potřeba materiálu v průběhu obvyklého výrobního cyklu podniku je 

nesouvislá nebo nestabilní. Většinou se jedná o přerušovanou výrobu nebo 

zakázkovou operaci. 

 Pokud potřeba materiálu je závislá na výrobě jiné konkrétní skladové položky 

nebo hotového výrobku.  



37 

 Pokud nákupní oddělení a jeho dodavatelé, nebo vlastní výrobní jednotky 

podniku jsou schopni zpracovávat podávání objednávek nebo požadavky na 

dodávku na týdenní bázi. 

 

Tabulka 6 Výhody a nevýhody MRP I (Zdroj: 8, str. 203) 

Výhody MRP I Nevýhody MRP I 

Pozitivní vliv na finanční výsledky podniku 

(návratnost investic, zisk) 

Nemá tendenci optimalizovat náklady na 

pořízení zásob 

Lepší řízení výroby Nutno nakupovat materiály častěji v menších 

množstvích 

Časově rozložené objednávání materiálů Větší objednací náklady 

Lepší odezva na požadavky trhu Zvýšení nákladů na přepravu 

 

 

 Systém MRP II 

 

Tento systém pokrývá celou řadu činností, které jsou zapojeny do plánování a řízení 

výrobních operací podniku. Je složen z různých funkčních modulů, které zahrnují 

výrobní plánování, plánování požadavků na zdroje, základní plán výroby, plánování 

materiálových požadavků (MRP I), řízení dílen a nákup. 

 

Výhody systému MRP II 

 

Systém MRP II přináší celou řadu výhod, jako příklady můžeme uvést:  

 Snižování zásob o jednu čtvrtinu nebo až jednu třetinu   

 Zvyšování obratu zásob 

 Zvyšování spolehlivosti včasných dodávek zákazníkům 

 Snižování nákladů na nákup urychlených či mimořádných dodávek 

 Minimalizování přesčasové práce 

 

Tyto výhody obvykle vedou v podniku k úsporám, které převyšují počáteční náklady, 

jež jsou spojeny s implementací systému MRP II. Přínosy systému MRP II by měly být 

pro podnik značné a hmatatelné (8). 
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Obrázek 6 Schéma systému MRP II (Zdroj: 8, str. 205) 
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4. Současný stav společnosti  

 

Společnost řídí zásoby pomocí pull systému (v překladu systém tahu), kdy podnik 

zásoby „vytahuje“ a jsou tak zvaně vázány zakázkou. Všechny zásoby, které společnost 

potřebuje, řídí obchodní oddělení letecké divize. 

 

4.1. Oddělení nákupu letecké divize 

 

Organizační schéma nákupu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Organizační schéma nákupu DLT (Zdroj: vlastní zpracování dle PBS, 2012) 

 

Na první pozici je umístěn vedoucí nákupu, který má na starost import, přístroje, 

odlitky, chemii, těsnící prvky, výkovky a důležité firmy. Vedoucímu nákupu se 

zodpovídají referenti nákupu, v současné době jsou na této pozici umístěni dva 

pracovníci, kteří mají na starost odlivky, výkovky, ložiska, hutní materiál, 

elektromateriál a další důležité firmy. Nákup těchto položek si rozdělují procentuálně, 

viz graf (14). 

 

Vedoucí nákupu  

Skladový 

 dělník  

Manipulační 

dělník 

Materiálová 

účetní 

Referent 

nákupu 
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Graf 1Procentuální podíl dle počtu objednávek (Zdroj: Vlastní zpracovní dle PBS) 

 

4.2. Řízení nákupních procesů 

 

Veškeré nákupy, které jsou prováděny na oddělení letecké divize, podléhají 

dvoustupňové kontrole, tudíž nejprve jdou k vedoucímu oddělení a následně ke 

schválení řediteli letecké divize. Objednací návrhy jsou předkládány řediteli letecké 

divize a na základě jeho schválení jsou vystavovány objednávky. 

 

Podkladem pro objednání jsou měsíční a roční plány. Jelikož se jedná o řízení zásob 

z pohledu zakázky, tudíž nákupy vychází z kusovníků jednotlivých přístrojů. 

 

4.3. Systém nákupu letecké divize 

 

Pro převážnou část zajištění materiálu nelze využít možnosti výběrového řízení 

dodavatelů. Je to z důvodů specifických materiálů, přístrojů nebo požadavků. Jako 

náhrada je limitována dlouhodobým zkoušením, schválením dozorčího orgánu nebo 

zákazníkem. Uplatnění výběrového řízení je u položek elektromateriálu a kabelových 

svazků, kde je rozhodováno mezi konkurenčními firmami Q&S a RAY. U výkovek se 

jedná o firmy: Manoir a  PBK Brno. U odlitků AL se jedná o firmy: Alucast a Metaz a u 

odlitků INCONEL se jedná o firmy: DPL a Zollern. Dále u ložisek se jedná o firmy: 

41% 

39% 

20% 

0% 

Procentuální podíl dle počtu objednávek 

Vedoucí nákupu Referent nákupu 1 Referent nákupu 2
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AKE Skalica a Kinex Bytča. Výběr těchto zmíněných firem je prováděn na základě 

poptávky s identickým zadáním, nebo dle cen. U ostatních firem, které jsou dodavatelé 

zásob, probíhá cenové jednání. 

 

4.4. Hodnocení dodavatelů 

 

Hodnocení dodavatelů je prováděno v systému SRK (Software, Research, Knowledge) 

s třemi nejdůležitějšími kritérii:  

 Kvalita (počet reklamací) 

 Cena 

 Včasnost dodávek 

Dále pomocnými kritérii můžou být:  

 Systém kvality 

 Náklady na dopravu 

 EMS 

 Servis 

Na základě hodnocení jsou u dodavatelů prováděny audity (14). 
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4.4.1 Přehled největších dodavatelů za období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 

Tabulka 7 Největší dodavatelé PBS (Zdroj: Upraveno dle 14) 

       

  Dodavatel Název dodavatele Podíl % 

D3E07838 THALES AVIONICS EL. SYSTEMS 41, 

Boulevard de la Républiq 

28,46 

D3D01560 Mesit přístroje spol. S r.o. prodej 11,51 

D3D00190 VUES Brno s.r.o. 6,13 

D3D03713 JISTRO s.r.o. 4,29 

D3D02022 Unis Brno a.s 3,1 

D3D02572 Quittner&Schimek  s.r.o. 2,97 

D3D00168 JIHOSTROJ, a.s. 8,33 

D3E04400 AKE Skalica, s.r.o. 2,03 

D3D05954 TWIN TRANS s.r.o. 1,8 

D3D00136 Honeywell a.s. 3,09 

D3D04334 AIR FUELS SERVICE s.r.o. 0.72 

D3D00120 ATAS elektromotory Náchod a. 0.89 

D3E07822 Paulstra s.n.c. C.E.2804 Lisses 0,92 

D3D09167 Alucast s.r.o. 1,67 

D3D07810 Marting s.r.o. 0,3 

D3Z03695 Champion Aerospace, Inc. P.O.B. 686 1,07 

D3D00390 Letecké přístroje Praha,s.r. o. 0,95 

D3D06157 RAY SERVICE s.r.o. 0,26 
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4.4.2 Počet nákupních objednávek za období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 

 

Tabulka 8 Nákupní objednávky (Zdroj: Upraveno dle 14) 

Měsíc Počet nákupních objednávek 

Leden 219 

Únor 177 

Březen 206 

Duben 196 

Květen 175 

Červen 186 

Července 150 

Srpen 172 

Září 163 

Říjen 190 

Listopad 236 

Prosinec 121 

Celkem 2191 

 

4.4 Hodnocení nákupčích  

 

Vyhodnocování aktivit nákupčích je prováděno jednou za měsíc a to dle následujících 

atributů:  

 Počtu slev 

 Finančního objemu 

 Očekávaného přínosu (14). 
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5. Návrh řízení zásob pro plynulost výrobního procesu 

pomocí analýzy ABC  

 

Analýza ABC je aplikována na zásoby, které byly pořízeny v časovém období od 

1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Položky jsou zúženy na 51 artiklů, které byly za toto časové 

období objednávány nejčastěji. Podrobnější rozčlenění těchto položek se nachází 

v příloze č. 1, kde jsou položky uváděny pod tak zvaným m-číslem, které používá firma 

pro popis zásob. Detailnější popis zásob si firma nepřeje zveřejnit z důvodu utajení 

uváděných nákupních cen a také kvůli konkurenci. Dále je ke každému artiklu přiřazeno 

pořadové číslo pro lepší přehlednost. Hodnoty v tabulce jsou vypočítány pomocí MS 

Excel, jelikož nákupní ceny jednotlivých položek jsou dány jako celek a u každé 

položky je nakoupeno více kusů za rok, tudíž následujícím krokem je výpočet ceny za 

kus. Následně z cen za kus je vypočteno procento výskytu, z kterého je dále vypočítáno 

procento kumulativního výskytu. Celá tabulka je sestavena sestupně podle nákupních 

cen za kus, tedy dle procenta výskytu, což jsou hlavní kritéria pro rozřazení artiklů do 

příslušných skupin.  

 

Tabulka 9: Analýza ABC (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Skupina Počet 

položek 

Nákupní 

cena za 

kus (Kč) 

Procento 

výskytu 

Procento 

kumulativního 

výskytu 

A 10 3517983 80,42 % 80,42 % 

B 38 854287 19,53 % 99,95 % 

C 3 2298 0,05 % 100,00 % 

Celkem 51 4374568 100,00 %  
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Graf 2 Paretův diagram 1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výsledky z tabulky a Paretova diagramu nám ukazují, že 20 % artiklu představuje 

10 položek, které jsou přiřazeny skupině A a tvoří 80,42 % spotřeby. Skupina B 

představuje 75 % artiklů, což je 38 položek, které tvoří 19,53 % spotřeby. Skupina C je 

téměř zanedbatelná, tvoří ji pouhých 5 % artiklů, které představují 3 položky a 0,05 % 

spotřeby.  

 

Z důvodů efektivity analýzy je provedena nová analýza ABC pro skupinu B, která je 

nejčetnější ze všech tří skupin. Tato nová analýza je vytvořena také z důvodů, abychom 

se mohli soustředit více na skupinu A. Z vytvořené nové analýzy ABC pro skupinu B, 

kde vznikne nová skupina A, která následně bude přiřazena k původní analýze ABC. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

K

u

m

u

l

a

c

e

 

v

 

p

r

o

c

e

n

t

e

c

h

 

Č

e

t

n

o

s

t

 

v

ý

s

k

y

t

ů

 

Paretův diagram 

cena za kus Procento kumulativního výskytu



46 

5.1 Nová analýza skupiny B  

 

Tabulka 10 Nová analýza ABC pro skupinu B (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Skupina Počet 

položek 

Nákupní 

cena za 

kus (Kč) 

Procento 

výskytu 

Procento 

kumulativního 

výskytu 

A 8 460334 53,89 % 53,89 % 

B 28 390251 45,68 % 99,57 % 

C 2 3702 0,43 % 100,00 % 

Celkem 38 854287 100,00 %  

 

 

 

Graf 3 Paretův diagram 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Skupina A je v rámci sledovaných zásob pro podnik nejdůležitější, proto by této 

skupině měla být věnována největší pozornost a podnik by se na ni měl především 

zaměřit. Z toho to důvodu byla provedena nová analýza ABC pro skupinu B, která 

představuje 75 % položek, po vytvoření této nové analýzy budou položky, které byly 
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zařazeny ve skupině A přeneseny do původní analýzy. Podrobnější rozřazení položek 

nové analýzy pro skupinu B se nachází v příloze č. 2. 

 

5.2 Výsledná analýza 

 

Tabulka 11: Výsledná analýza ABC (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Skupina Počet 

položek 

Nákupní 

cena za 

kus (Kč) 

Procento 

výskytu 

Procento 

kumulativního 

výskytu 

A 18 3978317 90,94 % 90,94 % 

B 30 393953 9,01 % 99,95 % 

C 3 2298 0,05 % 100,00 % 

Celkem 51 4374568 100,00 %  

              

 

 

Graf 4 Paretův diagram 3 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Podrobnější rozřazení položek výsledné analýzy ABC nalezneme v příloze č. 3. 

Z výsledné analýzy ABC můžeme vyčíst, že do skupiny A je přiřazeno 18 položek, 

které tvoří 35, 3 % artiklů a ty představují 90, 94 % spotřeby, což je velká část a podnik 

by se měl soustředit, jak už bylo zmiňováno, především na tuto skupinu. Nejpočetnější 

skupina B byla snížena o 8 položek, které představovaly větší procento výskytu, tudíž z 

75% klesl na 58,82 % a tím pádem byla snížena i spotřeba této skupiny a to na 9,01%  

z 19,53 %. Skupina C se vůbec nezměnila, počet položek je stále 3, což je 5,9 % artiklů 

a 0,05% spotřeby. 

 

5.3 Dodavatelské vztahy 

 

Vzhledem k důležitosti skupiny A byl proveden pro 18 položek podrobnější rozbor 

dodavatelů: 

 

Tabulka 9 Dodavatelé pro skupinu A (Zdroj: Vlastní zpracování dle PBS, 2013) 

1 M35925206124700 THALES AES 

2 M46651607177000 Mesit přístroje spol. s r.o. 

3 M35432106124711 THALES AES 

4 M35973906124611 VUES Brno s.r.o. 

5 M46651507161933 Jihostroj, a.s. 

6 M57551108032722 Jihostroj, a.s. 

7 M46651507161911 Jihostroj, a.s. 

8 M46651507171733 UNIS, a.s. 

9 M35973906131099 VUES Brno s.r.o. 

10 M46622807167566 Honeywell Aerospace, a.s. 

11 M34141306139077 Quitner & Schimek, s.r.o. 

12 M46622807167555 Honeywell Aerospace, a.s. 

13 MO3001000 Jihostroj, a.s. 

14 M57551608032645 Paulstra  

15 M38945406124544 Letecké přístroje Praha s.r.o. 

16 M46643707155206 Atas, a.s. 

17 M35971006124600 Champion Aerospace LLC 

18 M44394007158388 Honeywell Aerospace, a.s. 

 

Firma PBS by se především měla zaměřit na tyto dodavatele viz tabulka 9 a udržovat 

s nimi partnerské vztahy, dále bych doporučila být stále v kontaktu, komunikovat 
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s dodavateli, samozřejmě dodržovat platební podmínky ze strany firmy a ze strany 

dodavatele hlídat dodržení časových lhůt, jejichž nedodržení by mohlo vést k přerušení 

výroby a tím ke zvýšení nákladů firmy. Firma by se proti zpožděným dodávkám měla 

určitým způsobem zajistit, například zavedením penále v případě zpoždění dodávky. 

Jelikož jsou zásoby řízeny tahem, takzvaně na zakázku, nemůže mít firma na skladě 

všechny pojistné zásoby a docházelo by tak ke zpomalení výroby.  Proto by se také 

měla snažit, aby tyto dodací lhůty byly sníženy na co nejkratší dobu z důvodů plynulosti 

výroby a dodržení plánu výroby. 

 

Hodnocení dodavatelů u skupiny A by stačilo provádět jednou ročně, taktéž co se týče 

uzavírání smluv s těmito dodavateli. Tyto smlouvy mohou být uzavírány na rok, jelikož 

se jedná o stálé dodavatele a je již vybudována určitá důvěra. Na základě dlouhodobých 

partnerských vztahů by firma mohla zažádat o množstevní slevy, což by také vedlo 

k určitému procentu snížení nákladů. Pokud jde o skupiny B a C, doporučila bych 

častější provádění hodnocení dodavatelů, alespoň jednou za půl roku, jelikož se jedná 

v některých případech o menší dodavatele a firma nemá s nimi utuženější vztah.  

 

Pro zjednodušení hodnocení dodavatelů by firma mohla investovat prostředky do 

dokonalejšího softwaru, který by toto hodnocení prováděl a tak zvýšil efektivitu práce 

nákupního oddělení. Účelem tohoto softwaru by bylo řídit dodavatelské vztahy, uvádět 

další možnosti jak zlepšit rychlost a přesnost dodávek, zvyšovat přínosy spolupráce 

mezi oběma stranami. Dalším přínosem by bylo sdílení informací, které povedou ke 

snižování celkových nákladů.  Hlavními kritérii, kterými se řídí pracovníci firmy, pro 

hodnocení dodavatelů jsou především cena, kvalita a dodací lhůta, čímž se také řídí 

obchodní a nákupní oddělení letecké divize, které má na starost objednávání materiálu a 

musí mít přesný přehled o nabídce těchto materiálu. Obchodní oddělení musí mít přesné 

podklady pro konkrétní objednávky, aby nedocházelo ke kupení zásob na skladě 

a nestaly se z nich nakonec mrtvé zásoby. Také by se mělo snažit najít tu nejlepší 

obchodní nabídku na trhu, z důvodů optimalizace nákupu.  
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Podmínky realizace a přínosy 

 

V této práci byla provedena analýza ABC pro část zkoumaných zásob za období 

jednoho roku. Zásoby byly rozděleny do tří skupin A, B a C. Z analýzy vyplývá, že 

skupina A představuje největší hodnotu pro podnik, na kterou by se měl soustředit, 

jelikož je pro podnik nepostradatelnou. Skupina A by měla být neustále sledována a 

s dodavateli pro tuto skupinu by měli být udržovány aktivní partnerské vztahy. Skupina 

B je nejčetnější skupinou a z důvodu efektivity analýzy byla provedena nová ABC 

analýza pro skupinu B, kde nová skupina A byla přiřazena k původní analýze. Na 

skupinu C, která představuje malé procento výskytu, se podnik nemusí tolik soustředit. 

 

Pro rozšíření a zpřesnění analýzy ABC bych doporučila přiřadit k jednotlivým zásobám 

tak zvané váhy, které je vhodné stanovit tehdy, pokud samotná četnost výskytu události 

není hlavním vypovídacím ukazatelem. Váha by se stanovila na základě důležitosti 

klienta, stroje, míry poplatku za penále a dalších kritérii dle konkrétní situace, které by 

firma považovala za důležité. Čísla vah by byla např. od 1 do 10, podle důležitosti. 

Paretův diagram by se tedy sestavil dle součinu četnosti výskytu a jejich vah, čímž by 

došlo ke zpřesnění analýzy ABC.  

 

Podnik by měl provést analýzu ABC pro všechny zásoby, jelikož v této práci byla 

vybraná pouze část zkoumaných a zásob a to ta, která byla nejčastěji objednávána, 

jednalo se o 51 artiklů. Pokud by byla provedena analýza ABC společně s určením vah, 

pro všechny zásoby, bylo by nalezeno efektivnější řízení zásob, snížily by se skladovací 

a celkové náklady podniku. 

 

Dále bych doporučila zlepšení softwaru pro hodnocení dodavatelů, který by vedl k lepší 

spolupráci, komunikaci a přehlednosti mezi dodavateli a firmou. To by vedlo k tomu, že 

tento software by pomohl firmě zvýšit produktivitu a peněžní toky, podnik by byl 

schopný rychleji reagovat na změnu a příležitosti, všechno by vedlo k podpoře 

zásobování. 
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Závěr 

 

Cílem bakalářské práce byla optimalizace řízení zásob pomocí ABC analýzy, za účelem 

minimalizování nákladů a plynulosti výroby. Dalším cílem bylo navržení efektivnosti 

spolupráce s dodavateli. 

 

Bylo zjištěno, že podnik nevyužívá metody ABC analýzy. Na základě tohoto zjištění 

byla provedena ABC analýza pro část zkoumaných zásob, které byly za rok 

objednávány nejčastěji. Následně byly zásoby rozčleněny do tří skupin A, B a C. 

Z důvodů efektivity analýzy byla pro skupinu B, která se stala nejčetnější, vytvořena 

nová ABC analýza. Položky ve skupině A byly přiřazeny k původní skupině A. Vznikla 

nová skupina, která obsahuje 18 položek a představuje 90,94 % spotřeby podniku.  

 

Při využití vah, které vycházejí z důležitosti souhrnných údajů, které si podnik 

stanovuje dle svých vlastních kritérií a aplikaci ABC analýzy na veškeré zásoby 

podniku by bylo nalezeno efektivnější řízení zásob a došlo by ke snížení celkových a 

skladovacích nákladů. 

 

Z hlediska hodnocení spolupráce mezi firmou dodavateli bylo navrhnuto investovat do 

dokonalejšího softwaru, který by toto hodnocení prováděl a také byl nápomocen ke 

zlepšení dodavatelských vztahů. 

 

Jelikož se jedná o výrobní podnik, jsou zásoby nezbytnou součástí provozu. Jejich 

efektivnější řízení by se tedy projevilo v celkovém chodu firmy. Výsledky bakalářské 

práce budou představeny nákupnímu oddělení společnosti. 

 

Na základě odborného odhadu pracovníků by mohlo být ušetřeno z těchto uváděných 

hledisek až 10 % úspor na zásobách. 
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Seznam použitých zkratek  

 

MRP I – plánování materiálových požadavků 

MRP II – plánování výrobních zdrojů 

ROL – mezní stav zásob 

ROP – objednací termín 
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I 

Příloha 1 Analýza ABC rozčlenění položek  

č. artikl cena 
celkem 

Ks za 
rok 

cena za 
kus 

Procent
o 

výskytu 

Procento 
kumulativníh

o výskytu 

Sk. 

1 M35925206124700 1923750 1 1923750 43,98% 43,98% A 

2 M46651607177000 33947545 84 404137 9,24% 53,22% A 

3 M35432106124711 271331 1 271331 6,20% 59,42% A 

4 M35973906124611 945975 5 189195 4,32% 63,75% A 

5 M46651507161933 13853745 8 168787 3,86% 67,61% A 

6 M57551108032722 13851728 87 159215 3,64% 71,25% A 

7 M46651507161911 1350296 93 148965 3,41% 74,65% A 

8 M46651507171733 1249682 14 89263 2,04% 76,69% A 

9 M35973906131099 745200 9 82800 1,89% 78,58% A 

10 M46622807167566 3382680 42 80540 1,84% 80,42% A 

11 M34141306139077 7573500 99 76500 1,75% 82,17% B 

12 M46622807167555 719850 10 71985 1,65% 83,82% B 

13 MO3001000 978992 14 69928 1,60% 85,42% B 

14 M57551608032645 3867500 65 59500 1,36% 86,78% B 

15 M38945406124544 303198 6 50533 1,16% 87,93% B 

16 M46643707155206 5681532 114 49838 1,14% 89,07% B 

17 M35971006124600 37925000 8200 46250 1,06% 90,13% B 

18 M44394007158388 3150400 88 35800 0,82% 90,95% B 

19 M35826106124722 4388864 128 34288 0,78% 91,73% B 

20 M46651507180377 4469504 136 32864 0,75% 92,48% B 

21 86531.01 319640 10 31964 0,73% 93,21% B 

22 M36600006124999 2717858 86 31603 0,72% 93,94% B 

23 M57543107059713 2255850 81 27850 0,64% 94,57% B 

24 M57551507067956 857150 31 27650 0,63% 95,20% B 

25 M46651507161888 908616 34 26724 0,61% 95,82% B 

26 M57551507067949 1505966 77 19558 0,45% 96,26% B 

27 M5751107067932 1530900 81 18900 0,43% 96,69% B 

28 460001.05 1449924 84 17261 0,39% 97,09% B 

29 488811.01GS 1266888 84 15082 0,34% 97,43% B 

30 M20313202092133 1639880 110 14908 0,34% 97,77% B 

31 M32419106081809 529692 37 14316 0,33% 98,10% B 

32 M32419106081791 1770390 135 13114 0,30% 98,40% B 

33 M46651507161944 530304 64 8286 0,19% 98,59% B 

34 2,04868E+13 541305 69 7845 0,18% 98,77% B 

35 M46623507160966 296050 50 5921 0,14% 98,91% B 

36 M30954300373088 575700 101 5700 0,13% 99,04% B 

37 M46651507161899 400880 80 5011 0,11% 99,15% B 



II 

38 M20486801067466 278580 60 4643 0,11% 99,26% B 

39 M46651607067963 318750 75 4250 0,10% 99,35% B 

40 M46651607067987 588300 148 3975 0,09% 99,44% B 

41 M34541106124122 1460400 400 3651 0,08% 99,53% B 

42 M14111700601888 1281037 353 3629 0,08% 99,61% B 

43 M32415506081784 318852 102 3126 0,07% 99,68% B 

44 488743.01GS 525000 175 3000 0,07% 99,75% B 

45 470120.17 273200 100 2732 0,06% 99,81% B 

46 M20486801067477 712800 297 2400 0,05% 99,87% B 

47 M0301326 415576 181 2296 0,05% 99,92% B 

48 M34141306138111 445702 317 1406 0,03% 99,95% B 

49 M20486801065844 688200 600 1147 0,03% 99,98% C 

50 M44394007160977 592900 980 605 0,01% 99,99% C 

51 M57563508031077 322140 590 546 0,01% 100,00 % C 

 

 

Příloha 2 Nová ABC analýza pro skupinu B 

č. artikl cena 
celkem 

Kusů 
za 

rok 

cena 
za kus  

Procento 
výskytu 

Procento 
kumulativního 

výskytu 

Sk. 

1 M34141306139077 7573500 99 76500 8,95% 8,95% A 

2 M46622807167555 719850 10 71985 8,43% 17,38% A 

3 MO3001000 978992 14 69928 8,19% 25,57% A 

4 M57551608032645 3867500 65 59500 6,96% 32,53% A 

5 M38945406124544 303198 6 50533 5,92% 38,45% A 

6 M46643707155206 5681532 114 49838 5,83% 44,28% A 

7 M35971006124600 379250000 8200 46250 5,41% 49,69% A 

8 M44394007158388 3150400 88 35800 4,19% 53,89% A 

9 M35826106124722 4388864 128 34288 4,01% 57,90% B 

10 M46651507180377 4469504 136 32864 3,85% 61,75% B 

11 86531.01 319640 10 31964 3,74% 65,49% B 

12 M36600006124999 2717858 86 31603 3,70% 69,19% B 

13 M57543107059713 2255850 81 27850 3,26% 72,45% B 

14 M57551507067956 857150 31 27650 3,24% 75,68% B 

15 M46651507161888 908616 34 26724 3,13% 78,81% B 

16 M57551507067949 1505966 77 19558 2,29% 81,10% B 

17 M5751107067932 1530900 81 18900 2,21% 83,31% B 

18 460001.05 1449924 84 17261 2,02% 85,33% B 

19 488811.01GS 1266888 84 15082 1,77% 87,10% B 

20 M20313202092133 1639880 110 14908 1,75% 88,84% B 



III 

21 M32419106081809 529692 37 14316 1,68% 90,52% B 

22 M32419106081791 1770390 135 13114 1,54% 92,06% B 

23 M46651507161944 530304 64 8286 0,97% 93,03% B 

24 2,04868E+13 541305 69 7845 0,92% 93,94% B 

25 M46623507160966 296050 50 5921 0,69% 94,64% B 

26 M30954300373088 575700 101 5700 0,67% 95,30% B 

27 M46651507161899 400880 80 5011 0,59% 95,89% B 

28 M20486801067466 278580 60 4643 0,54% 96,43% B 

29 M46651607067963 318750 75 4250 0,50% 96,93% B 

30 M46651607067987 588300 148 3975 0,47% 97,40% B 

31 M34541106124122 1460400 400 3651 0,43% 97,82% B 

32 M14111700601888 1281037 353 3629 0,42% 98,25% B 

33 M32415506081784 318852 102 3126 0,37% 98,61% B 

34 488743.01GS 525000 175 3000 0,35% 98,97% B 

35 470120.17 273200 100 2732 0,32% 99,29% B 

36 M20486801067477 712800 297 2400 0,28% 99,57% B 

37 M0301326 415576 181 2296 0,27% 99,84% C 

38 M34141306138111 445702 317 1406 0,16% 100,00% C 

 

 

Příloha 3 Výsledná ABC analýza 

č. artikl cena 
celkem 

Kusů 
za 

rok 

cena za 
kus  

Procent
o 

výskytu 

Procento 
kumulativní
ho výskytu 

Sk. 

1 M35925206124700 1923750 1 1923750 43,98% 43,98% A 

2 M46651607177000 33947545 84 404137 9,24% 53,22% A 

3 M35432106124711 271331 1 271331 6,20% 59,42% A 

4 M35973906124611 945975 5 189195 4,32% 63,75% A 

5 M46651507161933 13853745 8 168787 3,86% 67,61% A 

6 M57551108032722 13851728 87 159215 3,64% 71,25% A 

7 M46651507161911 1350296 93 148965 3,41% 74,65% A 

8 M46651507171733 1249682 14 89263 2,04% 76,69% A 

9 M35973906131099 745200 9 82800 1,89% 78,58% A 

10 M46622807167566 3382680 42 80540 1,84% 80,42% A 

11 M34141306139077 7573500 99 76500 1,75% 82,17% A 

12 M46622807167555 719850 10 71985 1,65% 83,82% A 

13 MO3001000 978992 14 69928 1,60% 85,42% A 

14 M57551608032645 3867500 65 59500 1,36% 86,78% A 

15 M38945406124544 303198 6 50533 1,16% 87,93% A 

16 M46643707155206 5681532 114 49838 1,14% 89,07% A 



IV 

17 M35971006124600 37925000
0 

8200 46250 1,06% 90,13% A 

18 M44394007158388 3150400 88 35800 0,82% 90,95% A 

19 M35826106124722 4388864 128 34288 0,78% 91,73% B 

20 M46651507180377 4469504 136 32864 0,75% 92,48% B 

21 86531.01 319640 10 31964 0,73% 93,21% B 

22 M36600006124999 2717858 86 31603 0,72% 93,94% B 

23 M57543107059713 2255850 81 27850 0,64% 94,57% B 

24 M57551507067956 857150 31 27650 0,63% 95,20% B 

25 M46651507161888 908616 34 26724 0,61% 95,82% B 

26 M57551507067949 1505966 77 19558 0,45% 96,26% B 

27 M5751107067932 1530900 81 18900 0,43% 96,69% B 

28 460001.05 1449924 84 17261 0,39% 97,09% B 

29 488811.01GS 1266888 84 15082 0,34% 97,43% B 

30 M20313202092133 1639880 110 14908 0,34% 97,77% B 

31 M32419106081809 529692 37 14316 0,33% 98,10% B 

32 M32419106081791 1770390 135 13114 0,30% 98,40% B 

33 M46651507161944 530304 64 8286 0,19% 98,59% B 

34 2,04868E+13 541305 69 7845 0,18% 98,77% B 

35 M46623507160966 296050 50 5921 0,14% 98,91% B 

36 M30954300373088 575700 101 5700 0,13% 99,04% B 

37 M46651507161899 400880 80 5011 0,11% 99,15% B 

38 M20486801067466 278580 60 4643 0,11% 99,26% B 

39 M46651607067963 318750 75 4250 0,10% 99,35% B 

40 M46651607067987 588300 148 3975 0,09% 99,44% B 

41 M34541106124122 1460400 400 3651 0,08% 99,53% B 

42 M14111700601888 1281037 353 3629 0,08% 99,61% B 

43 M32415506081784 318852 102 3126 0,07% 99,68% B 

44 488743.01GS 525000 175 3000 0,07% 99,75% B 

45 470120.17 273200 100 2732 0,06% 99,81% B 

46 M20486801067477 712800 297 2400 0,05% 99,87% B 

47 M0301326 415576 181 2296 0,05% 99,92% B 

48 M34141306138111 445702 317 1406 0,03% 99,95% B 

49 M20486801065844 688200 600 1147 0,03% 99,98% C 

50 M44394007160977 592900 980 605 0,01% 99,99% C 

51 M57563508031077 322140 590 546 0,01% 100,01% C 

 

 


