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Abstrakt 

Práce se zabývá řízením materiálu a zásob ve stavebním podniku. Obsahuje teoretickou 

a praktickou část. Teoretická část je zpracována pomocí rešerší odborných publikací a 

norem. Přibližuje poznatky z oblasti nákupu, zásobování, skladování a dopravy. 

Praktická část se zabývá optimalizací řízení materiálu a zásob v podniku LBtech a.s. 

Pomocí interních dat analyzuje současný stav podniku s cílem navrhnout možná 

zlepšení.  
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Stavební podnik, nákup, zásoby, řízení zásob, ABC analýza, metoda JIT, ukazatele 

aktivity, skladování, ERP systém.  

  

  

  

Abstract 

The thesis deals with material and stock management in a construction company. It 

includes theoretical and practical part. The theoretical part is processed using 

professional literature retrieval. This part covers experience in purchasing, supply, 

warehousing and transportation. The practical part deals with optimization of material 

and stock management in the company LBtech a.s. This part analyzes the current status 

using internal data to propose possible improvements.  

  

Keywords 

Construction company, purchase, stock, stock management, ABC analysis, JIT method, 

activity indicators, warehousing, ERP system.  
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1 Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je provedení analýzy systému řízení materiálu a zásob ve 
stavebním podniku a na základě vyhodnocení zkoumaných dat navrhnout možná 
zlepšení. Práce je zaměřena na proces nakupování, zásobování, skladování a dopravu. 
Tyto činnosti jsou nejdříve přiblíženy teoreticky, poté prakticky ve zvoleném stavebním 
podniku LBtech a.s. 
 
Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola je zaměřena na definici stavebního 
podniku, jeho charakteristiky a aktuální situaci ve stavebnictví. V další kapitole je popsán 
nákup, jeho úlohy, funkce a druhy nákupních situací. Důležitou součástí kapitoly je také 
výběr a hodnocení dodavatelů. Následující kapitola přibližuje zásobování a skladování. 
Zásobování obsahuje rozdělení zásob, náklady na zásoby, zhodnocení stavu zásob 
pomocí finanční analýzy a řízení zásob včetně moderních metod, které by mohl stavební 
podnik používat. Mezi tyto metody patří metoda ABC a JIT. V podkapitole skladování 
jsou definovány jeho funkce, druhy skladů a jsou zde porovnány výhody a nevýhody 
pořízení vlastních nebo veřejných skladů. V třetí kapitole je řešena doprava, její druhy, 
náklady na dopravu a porovnání vlastní a veřejné dopravy. Poslední kapitola se věnuje 
informačnímu systému ERP.  
 
Praktická část bakalářské práce se věnuje problematikou řízení materiálu a zásob ve 
společnosti LBtech a.s. Společnost byla založena v roce 1991 a zabývá se výstavbou 
inženýrských sítí. V první části je představení podniku, základní údaje, historie, předmět 
podnikání, hospodaření a organizační uspořádání společnosti. Následuje kapitola 
analýzy současného stavu společnosti v oblasti řízení materiálu a zásob. V závěru 
praktické části jsou uvedeny vlastní návrhy řešení a doporučení pro podnik.  
 
Při zpracování první části bakalářské práce byla využita teorie z oblasti materiálu a 
zásob získaná rešerší odborných publikací a norem v tištěné i elektronické podobě. 
Druhá část byla vytvořena především na základě interních dokumentů podniku LBtech 
a.s. a konzultací s odbornými pracovníky podniku. 
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2 Stavební podnik 

Podnik je definován dle původního obchodního zákoníku [25] jako: „Soubor hmotných, 
jakož i osobních a nehmotných složek podnikání“. 
 
Nový občanský zákoník [26] definuje tzv. obchodní závod: „Obchodní závod (dále jen 
"závod") je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží 
k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho 
provozu.“ 
 
Podle předmětu činnosti dle [17] se podniky dělí na 4 základní druhy:  

 výrobní – např. stavební, průmyslové, zemědělské lesnické, 

 obchodní – např. velkoobchodní, maloobchodní, 

 dopravní a spojovací – např. železnice, pošty, 

 peněžní – např. banky, spořitelny. 

 
Podle počtu zaměstnanců a finančního prahu je všeobecně nejuznávanější dělení 
podniků podle Evropské unie. Rozeznávají se následující kategorie: 

 mikropodniky 

Tyto podniky zaměstnávají méně než 10 osob a jejich roční obrat nepřesahuje 2 
miliony EUR.  

 malé podniky 

Jedná se o podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejich roční obrat 
nepřesahuje 10 milionů EUR.  

 střední podniky 

Středními podniky jsou podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejich 
obrat je menší než 43 milionů EUR. 

 velké podniky 

Pokud podniky nespadají do výše zmiňovaných kategorií, považují se za podniky 
velké. 

[21] 

Stavební podnik lze definovat jako právně, majetkově a ekonomicky samostatnou 
organizaci, kde se pod vedením podnikatele sdružují lidé a potřebné hospodářské 
prostředky. Předmětem činnosti stavebního podniku je provádění ucelených stavebních 
objektů nové výstavby nebo částí stavebních objektů realizovaných při modernizacích, 
rekonstrukcích, opravách a údržbách. Jedná se o objekty pozemních, vodních, 
inženýrských staveb a o úpravy ploch a území.   

[5], [17] 

Stavební podniky se dále dělí podle velikosti a právní formy na podniky:  

 drobné s 1–19 zaměstnanci 

Nejčastěji se jedná o samostatného podnikatele, který vede podnik převážně 
řemeslného charakteru (živnosti). Podíl drobných podniků na celkové stavební 
produkci představuje okolo 14 %, ale jejich počet je největší, pohybuje se okolo 
160 000. Tyto drobné firmy mají nezastupitelný význam, neboť rychle reagují na 
změnu poptávky a významně se podílejí na zaměstnanosti. 
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 malé s 20–50 zaměstnanci 

Do této skupiny patří živnosti a společnosti s ručením omezeným. Realizují cca 
10 % stavební produkce. Mimořádně citlivě reagují na měnící se poptávku a při 
jejím trvalejším poklesu jim hrozí bankroty. 

 střední s 51–500 zaměstnanci 

U středních podniků převažují společnosti s ručením omezením, případně 
akciové společnosti. Realizují přibližně 20 % stavební produkce. 

 velké s více než 500 zaměstnanci 

Jde o akciové společnosti se složitým vnitřním členěním. Realizují cca 30 % 
stavební produkce. 

[17] 

2.1 Charakteristiky stavebního podniku 

Stavebnictví má své jedinečné vlastnosti, které mají značný vliv na organizaci a řízení 
výrobních činitelů. Ke specifikům stavební výroby patří zejména:  
 

Pohyblivé pracoviště 

Proces výroby se neděje ve vlastních provozovnách, ale přesouvá se na místo zhotovení 
stavebního objektu a hotový produkt dále zůstává na místě vzniku. Na místě výroby je 
zapotřebí vybudovat a po dokončení stavby demontovat zařízení staveniště. Každé 
staveniště vyžaduje novou, pozměněnou sestavu pracovníků, vedení, vybavení a strojů. 
V případě umístění stavby ve větší vzdálenosti od sídla firmy je třeba zajistit nocleh a 
stravu dělníkům. S tímto faktorem souvisí také riziko nepřízně počasí a geologických 
podmínek umístění stavby.  
 

Doprava a skladování materiálu  

Pohyblivé pracoviště obnáší také převoz pracovníků, strojů, strojních zařízení a 
materiálů pro výstavbu. Doprava na staveniště na sebe váže přepravní požadavky a je 
třeba neustále investovat do jeřábů, přepravních automobilů i lidských zdrojů použitých 
při nakládce, překládce a při vykládání materiálu. U objemnější materiálů může docházet 
k nutnosti kombinace druhů dopravy tj. např. kombinace silniční a železniční dopravy. 
Dále jsou to také problémy s hledáním vhodných míst pro skládky materiálu. 
 

Sezónnost prací  

Stavební výroba probíhá obvykle v otevřeném prostředí, tudíž ji ovlivňuje stav počasí. 
Problémy nastávají především v zimních měsících, práce vyžadují velké finanční i 
organizační náklady, zásahy do zaběhnutého rytmu a zvýšenou opatrnost při kontrole 
kvality. Obecně je známo, že se v zimních měsících stavebnictví dosahuje obvykle pouze 
30% výkonnosti oproti hlavní stavební sezóně.  
 

Zakázková výroba 

Každá stavba je unikát na základě konkrétní objednávky investora vycházející z předem 
zpracované stavební dokumentace. Jelikož stavební podnik provádí dané stavební 
výkony až po získání zakázky, nastává místo rizika odbytu riziko zakázkové. 
 



12 

 

 

Delší a náročný výrobní proces 

Realizace stavebního díla zahrnuje většinou velmi dlouhý proces, jehož délka závisí na 
druhu použitých technologií a objemu produkce. Zvyšuje tím nároky na provozní kapitál. 
Stavební dílo je náročné na lidskou práci, stavební práce jsou namáhavé, často rizikové 
a vyžadují mnoho profesí a strojů.  
 

Časově sladěný výrobní postup 

Z důvodu náročného výrobního procesu se výroba zajišťuje pomocí propracovaného 
harmonogramu prací, který je zpracován předem pro každou zakázku. 
 

Náročnější organizace výrobního procesu  

Nastává z důvodu vystupování více subjektů na straně dodavatele i odběratele.  
 

„Dlouhověkost“ stavebního díla 

Vzhledem k očekávané dlouhé životnosti stavebních děl je zapotřebí se zvláště 
soustředit na kvalitu a ekologii provedeného díla. 
 

Cena stavebního díla 

Na cenu stavebního díla má vliv mnoho faktorů ležících i mimo stavebnictví (např. cena 
pozemku, zdanění, růst a pokles konjunktury). 

[5], [2] 

2.2 Situace ve stavebnictví 

Podle indexu stavební produkce zpracovaného Českým statistickým úřadem je patrné, 
že od roku 2000 objem stavební výroby rostl meziročně o 5–10 % (ve stálých cenách). 
Vrcholu své konjunktury stavebnictví dosáhlo v letech 2007 a 2008. V roce 2008 se růst 
výrazně zpomalil. Meziroční vzrůst byl 0,6 %, nejmenší od roku 2000. Tehdy se projevila 
ve stavebnictví ekonomická krize. Především byl výrazný propad u pozemního 
stavitelství o 6,6 % pod úroveň roku 2007. V inženýrském stavitelství se krize projevila 
o dva roky později, úpadek eliminovala především výstavba dopravní infrastruktury. 
První pokrizový růst přinesl rok 2014, když index stavební produkce meziročně vzrostl 
o 4,3 %. Rok 2015 na růst stavební produkce navázal. Došlo k vzrůstu indexu stavební 
produkce o 4,8 %. Na růstu se podílelo především inženýrské stavitelství (12,9 %) 
snahou veřejných investorů o dočerpání EU fondů před koncem roku 2015. Pozemní 
stavitelství vzrostlo pouze o 0,6 %. Naznačuje to, že se jedná o obrat k trvalejšímu 
růstu. Pohyb indexu stavební produkce v posledních letech je znázorněn na 
následujícím obrázku 2.1. 

 [13] 
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Obrázek 2.1 – Index stavební produkce (stálé ceny) v letech 2000–2015 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [13] 

 
Stavebnictví patří v České republice k hlavním národohospodářským výrobním 
odvětvím, jak svým příspěvkem k tvorbě hrubého domácího produktu, tak podílem na 
zaměstnanosti.  
 
Charakteristika stavebnictví k roku 2014:  

 podíl na tvorbě HDP se rovnal 11,1 %, 

 počet pracovníků ve stavebnictví byl přes 400 tisíc,  

 objem stavební produkce činil 397,5 miliard Kč.  

[19] 

Budoucí vývoj stavebnictví 

Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2015, kterou provedla největší 
analytická společnost CEEC Research specializující mimo jiné na stavebnictví, poroste 
stavební sektor také v následujících dvou letech. Očekávání stavebních firem naznačuje, 
že objem produkce se zvýší v roce 2016 o 4,5 % a v roce 2017 o 3,0 %. Spolu s výkony 
sektoru porostou také tržby stavebních společností. 

 [12] 



14 

 

3 Nákup 

Nákup je obecně definován jako výměna zboží a služeb za peněžní nebo jinou 
ekvivalentní hodnotu. Avšak nákup v podniku jako takovém nezahrnuje pouze výměnu 
zboží za peníze, ale mnoho dalších funkcí a úloh, které se podílí na podnikovém 
úspěchu. Vzhledem k faktu, že žádný podnik není schopný vyrobit veškeré potřebné 
produkty vlastní výrobou, je nákup součástí každého podniku. Nákup tedy představuje 
jednu z nejzákladnějších činností podniku a je provázán s ostatními činnostmi, kterými 
se podnik zabývá.  

[10] 

Pro stavební podnik, který je charakteristický svou materiálovou náročností, nákup 
materiálu představuje největší nákladový blok a vyžaduje pozornost z hlediska 
strategického i operativního. Vysoký podíl materiálových nákladů vyžaduje dostatek 
provozního kapitálu podniku. Podíl materiálových nákladů se výrazně snižuje u 
provádění liniových staveb a zemních prací, kde převládají náklady na pracovní stroje a 
zařízení. 

[5] 

3.1 Funkce a úlohy nákupu 

Horáková (1998) ve své knize uvádí, že: „Základní funkcí nákupu je zabezpečit 
bezporuchové fungování všech předpokládaných procesů v podniku surovinami, 
materiály a výrobky: zajistit materiálové vstupy potřebnými druhy hmotných prostředků 
v určitém množství a v určené jakosti, na stanoveném místě a ve vymezeném čase při 
současném respektování ekonomických, technických, ekologických a sociálních kritérií.“ 

[3, str. 37] 

Mezi hlavní úlohy nákupu patří především ty, které doprovází nákupní proces. Dle [8] 
nákupní proces zahrnuje především následující úlohy:  

 identifikaci potřeb (nákupní impulz, specifikace výrobku nebo služby),  

 identifikaci nezbytnosti (charakter a rozsahu potřeby, nákupní rozhodnutí), 

 výzkum trhu dodavatelů,  

 soustřeďování nabídek a volba dodavatele,  

 rozhodnutí a formulace podmínek dodávek,  

 zadání objednávky,  

 logistické aktivity při vstupu dodávky do podniku (skladování), 

 přejímka dodávky (případná reklamace),  

 finanční vypořádání (úhrada dodávky),  

 hodnocení výkonu dodavatele. 

 
Dále mezi úlohy nákupního oddělení můžeme zařadit řízení zásob, rozhodování o 
nákupním marketingovém mixu, stanovení optimálního dodávkového režimu a sledování 
spotřeby. 

[7] 

Všechny výše uvedené úlohy lze rozdělit do dvou kategorií na strategické a operativní.  
 
Strategické úkoly probíhají mimo podnik. Patří do nich především vyhledávání nových 
možností nákupu na trhu, nových dodavatelů, vyjednávání rámcových smluv včetně 



15 

 

obchodních podmínek (cena, předpokládané odebrané množství v určitém období, 
platební podmínky, dodací podmínky). 
 
Operativní úkoly nákupu probíhají uvnitř podniku. Do těchto úkolů patří nákupní aktivity, 
které následují po výběru dodavatele a končí příjmem dodávky. Hlavní náplní je 
organizace jednotlivých dodávek a zajištění běžného chodu firmy. Nejzákladnější úlohy 
operativního nákupu patří procesy požadování a schvalování, příjem zboží a kontrola 
dokumentů (objednávky, příjemky a faktury). 

[8] 

3.2 Druhy nákupů   

Nákupní proces má svůj standardní obsah a posloupnost, avšak šíře analýz a 
potřebných podkladů se liší podle toho, o jakou nákupní situaci se jedná. Rozeznáváme 
opakovaný, modifikovaný a nový nákup.  

Opakovaný nákup  

Jde o nákup, který se opakuje beze změny. Nákup se uskutečňuje na základě 
předchozích zkušeností. Lze využít metodu objednávky materiálu v systému JIT. 

Modifikovaný nákup 

Nákup, který vyžaduje změny např. u dodacích podmínek nebo dodavatelů. Je nezbytné 
provést částečný výzkum nabídky na trhu.  

Nový nákup 

Nákupní situace, kde se řeší nové nákupní úkoly. Je nutné získat informace o kvalitě 
výrobků, dodavatelích, dodacích a platebních podmínkách, spolehlivosti a pružnosti 
dodavatele.  

[8] 

Podle [4] lze nákup dělit na nákup decentralizovaný a centralizovaný. 

Decentralizovaný 

Nákup je ponechán jednotlivým podnikovým oddělením. 

Centralizovaný 

Nákup je prováděn pro podnik jako celek. 

3.3 Výběr a hodnocení dodavatelů 

Výběr dodavatelů může příznivě ovlivnit hospodaření podniku. Naopak chybná volba 
dodavatele může vést ke ztrátám, které se těžko likvidují během nákupního procesu.  

Pro výběr dodavatelů se používají různé metody, většinou jde o tabulky s udělování 
počtu bodů k jednotlivým kritérií. Nejčastěji používaná metoda je systém bodového 
hodnocení. Sestavení metody probíhá v těchto krocích:  

 sestavení seznamu všech potenciální dodavatelů, 

 určení kritérií,  
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 určení váhy kritéria podle důležitosti (relativní podle specifické situace a 
aktuálních podmínek podniku),  

 získání informací o dodavatelích (výzkumem trhu, přímé jednání s dodavatelem), 

 stanovení hodnotící stupnice, 

 provedení bodovacího systému, 

 vyhodnocení. 

[8] 

Mezi hlavní kritéria při výběru dodavatelů spadá cena, kvalita, zabezpečení kvality, 
poměr cena/výkon, platební podmínky, dodací podmínky, technické vybavení, strojní 
park, personální vybavení, blízkost místa, finanční síla, perspektivnost výrobků, reakční 
rychlost dodavatele v případě potřeby, ekologická vhodnost výrobků, bonusy a 
pravděpodobnost požadovaných vztahů. V současnosti cena srovnatelných výrobků 
mnohdy neliší, jejich kvalita je souměřitelná, reklama je stejně masivní a možnosti 
odlišení se začínají soustřeďovat do oblasti poskytování služeb zákazníkům. 
Rozhodujícím faktorem se tedy stává reakční rychlost dodavatele, která je důležitou 
součástí metody JIT (kapitola 4.3.2). 

[3], [6] 

Hodnocení dodavatelů pomáhá při rozhodování, ale také ke kontrole dodavatelů (jestli 
splňují dohodnutá kritéria). Hodnocení by se mělo provádět pololetně. 

Vzhledem k využívání mnoha materiálů ve stavebnictví lze využít metody ABC (kapitola 
4.3.3) a potřebnou péči věnovat především dodavatelům materiálů položek typu A. 

[8] 
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4 Zásobování 

U stavebních podniků se zásobováním rozumí pořizování výrobních zásob pro realizaci 
stavby, tedy zajištění potřebných materiálů pro plynulou výrobu.  

[5] 

Udržování zásob sebou nese jak výhody, tak nevýhody. Proto by se podnik měl 
rozhodnout, zda bude vést zásoby či naopak. Důvody proč by měl podnik vést zásoby 
dle [4]: 

 využití množstevních slev, 

 snaha o udržení dodavatelského zdroje, 

 reakce na měnící se podmínky na trhu, 

 snaha o dosažení úspor nákladů na přepravu, 

 snaha o dosažení úspor ve výrobě, 

 podpora podnikové strategie v oblasti zákaznického servisu, 

 překlenutí časových a prostorových rozdílů (plynulost výroby), 

 podpora program JIT u dodavatelů nebo zákazníků, 

 snaha poskytovat zákazníkům komplexní sortiment produktů, 

 dočasné uskladnění materiálů (které mají být zlikvidovány nebo recyklovány), 

 sezonní suroviny, 

 dodavatel nemůže zaručit dodávku správného množství a včas, 

 spekulativní skladování (očekávání zvýšení cen). 

Naopak důvody, proč je neefektivní vést zásoby, jsou následující: 

 váží kapitál a ohrožují likviditu podniku, 

 spotřebovávají další práci a prostředky, 

 nesou sebou riziko znehodnocení. 

4.1 Rozdělení zásob 

Existuje mnoho druhů zásob a jejich rozdělení, které napomáhají k jejich správnému 
řízení. Pro tuto práci byly vybrány rozdělení podle stupně zpracování, podle potřeby 
evidence a podle funkce v podniku. 

4.1.1 Druhy zásob podle stupně zpracování  

Podle stupně zpracování jsou rozeznávány čtyři druhy zásob. Jedná se o zásoby 
výrobní, zásoby rozpracovaných výrobků, zásoby hotových výrobků a zásoby zboží. 

Výrobní zásoby 

Do výrobních zásob spadá materiál základní a pomocný, režijní materiály, provozní 
hmoty, obaly, polotovary a nakupované díly spotřebovávané při výrobě.  

Zásoby rozpracovaných výrobků 

Do této skupiny patří polotovary vlastní výroby a nedokončená výroba. V případě 
nedokončené výroby se jedná o výrobky, které prošly jedním nebo více výrobními stupni, 
nejsou tedy materiálem, ale ani hotovými výrobky. Což je typické pro stavebnictví, kde 
se jedná např. o rozestavěné stavby. 
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Zásoby hotových výrobků 

Zásoby hotových výrobků představují zásoby dokončené výroby určené k dodávkám pro 
odběratele (distribuční zásoby).  

Zásoby zboží 

Jedná se o výrobky nakoupené za účelem jejich prodeje. 

[3] 

4.1.2 Druhy zásoby podle potřeby evidence 

Z hlediska potřeby evidence jsou zásoby děleny na základní materiál, pomocný 

materiál, provozní hmoty a obaly. 

Základní materiál 

Materiál, který se zpracovává přímo ve výrobě a stává se podstatnou součástí 

hotového díla (např. kamenivo, cihly). 

Pomocný materiál 

Materiál, který do výroby vstupuje také přímo, ale nestává se podstatnou součástí 

hotového díla (např. tmely). 

Provozní hmoty 

Zajišťují výrobu, ale nestávají se součástí díla (např. pohonné hmoty). 

Obaly 

Slouží k ochraně materiálu při dopravě a skladování. 

[5] 

4.1.2 Druhy zásob podle funkce v podniku 

Klasifikace podle funkce v podniku má význam především pro operativní řízení zásob. 
Zásoby se dělí na běžné, pojistné, technické, sezónní, havarijní. Dále se rozeznává 
zásoba maximální, minimální a objednávací.  

[9] 

Běžná zásoba 

Tento druh zásob kryje potřeby v období mezi dvěma dodávkami. V průběhu dodávacího 
cyklu kolísá mezi maximální a minimální zásobou. U plynulé rovnoměrné spotřeby se 
rovná polovině průměrné dodávky.  

Pojistná zásoba 

Pojistná zásoba kryje odchylky v průběhu spotřeby, ve výši dodávek a délce 
dodávkového cyklu. Může se rovnat zásobě minimální. Obvykle má stálou výši. K její 
stanovení existuje nespočet metod, pro tuto práci jsou přiblíženy dvě z nich. Jedná se o 
metodu obecnou a rozdílovou, u nichž se výše pojistné zásoby stanovuje podle 
následujících vzorců.  
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Rozdílová metoda 
 

Zpv1,i = ( td,max,i  − td,i) × mi + (mmax,i  − mi) ×  td,i (1)  

 
td,max,i – maximální pořizovací lhůta u i-tého materiálu ve dnech 

td,i – průměrná pořizovací lhůta i-tého materiálu ve dnech  

mi – průměrná denní spotřeba i-tého materiálu v hmotných jednotkách 
mmax,i – maximální denní spotřeby i-tého materiálu v hmotných jednotkách 

[7], [9] 

Obecná metoda podle [5] 
 
Zpv2,i =  td,min,i  × mi (2) 

 
td,min,i – minimální pořizovací lhůta u i-tého materiálu ve dnech 

Technická zásoba 

Jedná se o tu část surovin a materiálů, která kryje potřebu při nezbytných 
technologických úpravách materiálu (např. vysychání dřeva). Velikost této zásoby je 
závislá na technologickým procesu výroby. 

Sezónní zásoba 

Vzniká tehdy, pokud se zásoba může doplňovat jen během určitého kratšího období 
nebo pokud je sezónní spotřeba. 

Havarijní zásoba 

Tato zásoba se vytváří v důležitých provozech, kde má zajistit co nejrychlejší obnovu 
provozu zařízení.  

Maximální zásoba 

Jde o stav v okamžiku nové dodávky a představuje nejvyšší stav zásob. Z hlediska 
signalizace stavu zásob a řízení zásob je společně s minimální zásobou nejdůležitější. 

Minimální zásoba 

Vzniká v okamžiku vyčerpání běžné zásoby před novou dodávkou. Většinou jde o součet 
zásoby pojistné, technické a havarijní. 

Objednací zásoba 

Jedná se o takovou výši zásob, při níž je nezbytné objednat novou dodávku, aby došla 
nejdéle v okamžiku, kdy se běžná zásoba bude rovnat minimální. Zahrnuje tedy zásoby 
pojistné, technické, havarijní a část běžných. 

4.2 Náklady na zásoby 

Z hlediska řízení zásob se náklady na zásoby dělí do 4 skupin. Jedná se o náklady 
nákupní, objednací, na udržení zásob a z deficitu. Při sledování nákladů na zásoby je 
důležité sledovat především náklady variabilní, tj. náklady které se mění při změně 
objemu zásob. 
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4.2.1 Nákupní náklady  

Tento druh nákladů zahrnuje náklady na pořízení zásob a náklady s pořízením 
související (např. doprava). Jedná se o náklady variabilní. Množství materiálu se stavuje 
podle plánovaného objemu výroby.  

[5] 

4.2.2 Objednací náklady  

Objednací náklady jsou všechny náklady související s nákupem materiálu. Z hlediska 
vztahu k množství se jedná o zásoby fixní (při změně množství objednávaného materiálu 
zůstávají stejné), proto se pro účel řízení zásob do nich nezahrnuje variabilní náklad 
vlastní nákupní hodnoty. Do objednacích nákladů patří např. položky spojené 
s přípravou a umisťování objednávky (výběr dodavatele, vyjasňovaní požadovaných 
vlastností výrobku, jednání o dodacích podmínkách a ceně, vystavení a doručení 
objednávky a její evidování), náklady na přejímku, zkontrolování a uskladnění dodávky, 
náklady na zaevidování příjmu zboží, náklady na likvidaci a úhradu faktury. Při vlastní 
výrobě patří do objednacích nákladů náklady na všechny administrativní práce spojené 
s přípravou zakázky a s vydáním výrobního příkazu, náklady spojené s náběhem 
výroby, kontrolou výrobků, příjem do skladů, zaevidování. Tyto náklady jsou obtížněji 
stanovitelné, jedná se o součet nákladů související s vyjmenovanými činnostmi. 

[5], [3] 

4.2.3 Náklady na udržení zásob 

Do nákladů na udržení zásob patří náklady kapitálu, náklady na skladovací prostory a 
službu a náklady rizika znehodnocení zásob. Náklady kapitálu představují oběžné 
prostředky, které jsou vázány v zásobách. Do nákladů na skladovací prostory a službu 
lze zařadit např. odpisy budov, úhrady energie, tepla, služby (pojištění proti ohni a 
krádeži, daně z movitého majetku s provozem budov), poplatky za pronájmy ploch a 
prostor pro skladování. Náklady na skladovací prostory se liší dle skladovacích kapacit 
(sklady v rámci výrobních závodů, veřejné sklady, nájemní nebo smluvní sklady a sklady 
vlastněné podnikem). Náklady rizika znehodnocení zásob přestavují náklady spojené s 
jejich špatným skladováním, přemisťováním, morálním opotřebováním a zastaráním 
nebo při jejich ztrátě.  

[5], [4] 

4.2.4 Náklady z deficitu 

Náklady z deficitu nastávají při vyčerpání skladovacích zásob z důvodů uspokojení 
požadavků odběratelů. Tyto náklady se špatně odhadují, proto se náklady z deficitu 
zahrnují do ekonomických propočtů pouze nepřímo, prostřednictvím vhodného 
ukazatele pro požadovanou úroveň služeb. Vyčerpání zásoby má negativní vliv na 
plynulost práce a na velikost prostojů ve výrobě. 

 [3] 

4.3 Řízení zásob  

Řízení zásob je jedna z úloh nákupního oddělení. Představuje soubor činností, které 
zajišťují plynulý chod výroby a prodeje potřebným množstvím zásob v odpovídající 
kvalitě, ve správnou dobu, na správném místě a při minimálních pořizovacích a 



21 

 

skladovacích nákladech. Je to oblast, kde se nalézají největší rezervy ve snižování 
nákladů.  
 
K řízení zásob se používají různé analýzy a metody v rámci jednotlivých skupin zásob i 
v rámci zásob jako celku. Metody řízení můžeme označit jako technické postupy, kterými 
lze určit optimální výši potřebných zásob. Volba metody vychází z účelu stanovení zásob 
v konkrétním provozu, charakteru jejich potřeby, informačních podkladů a ekonomických 
podmínek pro jejich použití. Na volbu systému řízení zásob má také zásadní vliv 
charakter poptávky, tedy jestli se jedná o poptávku závislou či nezávislou. 

[1], [11] 

Nezávislá poptávka je poptávka, která přichází libovolně, nemá přímý vliv na potřebu 
položek jiných a podnik ji nijak nemůže ovlivnit. Tento druh poptávky po položkách nelze 
vypočítat, vytváří se u nich tzv. pojistná zásoba. Vyskytuje se u konečných výrobcích, 
náhradních dílech a materiálů pro neplánované a havarijní opravy.  

Závislá poptávka lze odvodit z poptávky po konečném výrobku. U tohoto druhu poptávky 
lze vypočítat čas i velikost potřeby všech jednotlivých materiálů, které jsou k výrobě 
potřeba. K výpočtu slouží hlavní výrobní plán. Závislá poptávka se vyskytuje pouze u 
dílů do výrobků zhotovovaných na sklad nebo montovaných na zakázku. U závislé 
poptávky se používá například metoda JIT. 

 [3] 

4.3.1 Znaky špatného řízení zásob 

Opakovaný výskyt znaků špatného řízení zásob v podniku je prvním signálem zavedení 
hlubších změn procesů. Rozpoznáním problémových oblastí lze docílit snížení 
podnikových nákladů. Mezi nejčastější znaky špatného řízení patří: 

 rostoucí počet nevyřízených objednávek, 

 rostoucí investice vázané v zásobách, přičemž počet nevyřízených objednávek 
se nemění, 

 vysoká fluktuace zákazníků, 

 pravidelně se opakující nedostatek skladovacího prostoru, 

 velké rozdíly v obrátce hlavních skladových položek mezi jednotlivými 
distribučními centry, 

 zhoršující se vztahy s odběrateli (rušení a snižování objednávek), 

 velké množství zastaralých položek. 

[4] 

4.3.2 Metoda JIT  

Jedna z metod, která se používá především u systému, který se řídí závislou poptávkou, 
je metoda JIT. Tato metoda pochází z Japonska a jejím cílem jsou nulové zásoby. Pro 
použití této metody jsou důležité dobré vztahy dodavatele s odběratelem, který 
umožňuje, aby odběratel nemusel udržovat prakticky žádnou zásobu. Kromě nulových 
zásob se využitím metody JIT dosahuje i zvýšení jakosti a snížení nákladů na 
odstraňování vad. Předpokladem úspěšného uplatnění této metody je zavedení přísné 
kontroly kvality u dodavatele, zavedení a dodržování režimu pravidelných a naprosto 
spolehlivých dodávek až na místo spotřeby, zajištění vzájemné informovanosti, nastolení 
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úplné vzájemné důvěry. Při využití této metody odpadá problém se skladováním, 
kontrolováním a kompletováním materiálu. 

 [8] 

Nezávislá poptávka se výrazně uplatňuje ve stavebnictví. Poptávka od odběratele se 
stává řídícím nástrojem. Potřeba materiálu se odvozuje z dokumentace stavby, kde je 
vyjádřeno přesně, kolik a jaký druh materiálu bude potřeba již před započetím stavby. 
Tudíž je možné dohodnout s dodavateli velikost dodávek a jejich termíny dodání ještě 
před započetím výstavby. Z toho vyplývá, že využití metody JIT je pro stavební podnik 
ideální. Nakupovat s velkým předstihem ve stavebním podniku nemá smysl, protože se 
dopředu neví, jaký materiál se přesně upotřebí, pokud nejsou dohodnuté jednotlivé 
projekty. V poslední době se lze stále častěji přesvědčit o trendu snižování zásob 
metodou JIT. Většina malých a středních stavebních podniků fungují bez zásob na 
skladě, díky nedaleko situovaným dodavatelům, kteří jsou dostatečně pružní. 

[2] 

Metoda JIT podniku přináší dle [4] tyto výhody a nevýhody:  

Výhody: 

 snížení zásob (zvýšení kapitálu firmy), 

 zkrácení doby toku materiálů, 

 snížení velikosti potřebných prostorů pro sklad, 

 zlepšení obrátky zásob (zvýšení likvidity firmy), 

 zvýšení kvality výrobků od dodavatelů, 

 snížení počtu dodavatelů. 

Nevýhody: 

 růst nákladů na přepravu při malém množství materiálu při jedné dodávce, 

 závislost na dodavatelích, 

 kolísavost a nepředvídatelnost dodacích dob, 

 snížení hladiny zásob (přerušení výroby při jejich nedostatku). 

4.3.3 Analýza ABC 

Pokud podnik používá mnoho druhů materiálů, tak je velmi pracné a často neúčelné 
věnovat všem druhům materiálů v zásobách stejnou pozornost. Tato analýza slouží k 
zjištění důležitých skupin materiálů, na které se zaměří zvláštní pozornost. Pro jednotlivé 
kategorie se určuje různý systém řízení, čímž lze docílit snížení hodnoty průměrné 
zásoby a přitom také zmenšit celkový roční počet objednávek. Metoda vyplývá z 
Paretova pravidla, které říká, že 80 % všech důsledků způsobuje 20 % příčin.  
 
Při aplikaci této metody je materiál rozdělen do 3 skupin podle významu podílu na 
spotřebě (viz obrázek 4.1).  
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Obrázek 4.1 – Graf ABC analýzy 

Zdroj: [8, str. 206] 

Skupina A 

U skupiny A 5–15 % druhů položek tvoří 60–80 % podíl na celkové spotřebě, jedná se o 
položky s největší pozorností. Dodržují se u nich následující zásady:   

 zkracování doby obratu a tím snížení celkových zásob, 

 stanovení pojistné zásoby, 

 pravidelné sledování stavů zásob, 

 sledování nevyřízené objednávky a provádění akcí ihned po překročení dodací 
lhůty, 

 objednávání často v malém množství. 

Skupina B 

U skupiny B 15–25 % položek tvoří 15–25 % podíl na celkové spotřebě, dodržují se u 
nich stejná řídící opatření jako u položek skupiny A s tím rozdílem, že jsou méně častá 
a velikost dodávek a pojistné zásoby je větší. 

Skupina C 

U skupiny C 60–80 % položek tvoří 5–15 % podíl na celkové spotřebě, jedná se o položky 
s nejmenší pozorností. Pojistná zásoba se určuje odhadem, u zásob stačí nepravidelná 
kontrola a jejich objednávání probíhá dle okamžité spotřeby. 
 

Metodu ABC lze uplatnit i u jiných procesů, jako je například výběr dodavatelů.  

[3], [8] 

4.3.4 Oceňování zásob 

Oceňování zásob při výdeji ze skladu lze označit za metodu řízení zásob, kterou lze 
ovlivnit podnikové náklady. Do skladu vstupují často stejné zásoby, za jinou pořizovací 
cenu. Pro provoz skladu by bylo velmi nepraktické používat patřičné ceny pro každou 
dodávku, znamenalo by to nutnost číslovat, evidovat a skladovat jednotlivé dodávky 
odděleně. Z tohoto důvod se používají oceňovací techniky. Mezi tři základní patří: 
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Průměrné ceny 

Jde o aritmetický průměr z pořizovacích cen všech dodávek dané položky v určitém 
období. 

FIFO (first in, first out) 

Vychází z předpokladu, že dodávka, která do skladu přišla první, bude jako první 
spotřebována. Zásoba se na konci období oceňuje pořizovací cenou pro poslední 
dodávku. Tato metoda je výhodná v případě klesání cen. 

LIFO (last in, first out) 

V případě této metody se předpokládá, že poslední zásoby, co přišli do skladu, se 
spotřebují první. Zde je to výhodné v případě růstu cen avšak podle našich daňových a 
účetních předpisů se používat nesmí. 

[3] 

4.4 Zhodnocení stavu zásob na základě finanční analýzy 

Ke zhodnocení finančního hospodaření podniku je používána finanční analýza. Jako 
podklad pro provedení finanční analýzy slouží dokumenty z finančního účetnictví. Jedná 
se především o finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) a přehled o finančních 
tocích (Cash Flow). Tyto výkazy však zobrazují pouze minulost a neobsahují výhledy do 
budoucnosti, tudíž poskytují pouze momentální údaje. Finanční analýza tento 
nedostatek odstraňuje tím, že poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje 
tak jejich vypovídající schopnosti. 
 
Základním nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové ukazatele. Jde o 
číselný vztah, kde se dělí jedna skupina položek s druhou. Pro tyto poměrové ukazatele 
neexistují doporučené či optimální hodnoty, jde o hodnoty s pravděpodobnostním 
charakterem. K zhodnocení zásob slouží ukazatelé aktivity, jedná se o ukazatele 
rychlosti obratu a dobu obratu zásob. Tyto ukazatele měří schopnost podniku využívat 
investované finanční prostředky a měří vázanost kapitálu v zásobách. Jejich rozbor 
slouží k představě, jak podnik hospodaří se zásoby a jaký to má vliv na výnosnost a 
likviditu. 
 
Obrat zásob 

Ukazatel je definován jako poměr tržeb a průměrného stavu zásob všeho druhu.  
Výpočet probíhá podle vzorce (3). 
 

Obrat zásob =
tržby

zásoby
  (3) 

 
Výsledkem je absolutní číslo, které udává, kolikrát se zásoby za rok obmění (nakoupí a 
prodají), neboli kolikrát za rok je podnik schopen přeměnit zásoby na tržby.  
 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel je stanoven tak, že se vydělí počet dnů v roce obratovostí zásob podle 
vzorce (4).  
 

Doba obratu zásob =  
365

  obrat zásob
 (4) 
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Udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Obecně platí, že je situace 
v podniku dobrá, pokud se obrat zásob zvyšuje a doba obratu zásob snižuje. 

[11] 

4.5 Skladování 

Skladování tvoří spojovací článek mezi výrobci, zhotoviteli a zákazníky. Jak už bylo 
zmíněno, ve stavebnictví se velmi uplatňuje metoda JIT. Tato metoda nahradila dříve 
využívanou metodu JIC, která kladla důraz na význam skladování hlavně v oblasti 
efektivního držení zásob pro plynulou dodávku materiálu na staveniště. Dnes se důraz 
přesunul na pohyb zásob. Děje se to zejména proto, že zásoby v sobě vážou vysoký 
kapitál nebo podnik nedisponuje prostory dostatečnými ke skladování materiálu. I při 
použití této metody však mohou vznikat podnikům zásoby, které je zapotřebí uskladnit.  

[4] 

4.5.1 Druhy skladů 

Sklady lze dělit podle mnoho různých kritérií. Ve stavebnictví je nejčastější dělení skladů 
následující: [2] 

 sklady přímo na stavbě (budovány na dobu, která je omezena dobou výstavby 
objektu) 

 centrální podnikové sklady (zásobují více staveb, uplatňují se zejména u větších 
podniků).  

 
Dle [6] je nejdůležitější dělení podle postavení skladu v hodnotovém procesu:  

 zásobovací sklady (na straně vstupu, používané k předzásobení mezi stupni 
výrobního procesu), 

 odbytové sklady (vyrovnávají časové rozdíly mezi výrobou a spotřebou). 

 
Mezi další nejrozšířenější dělení dle [6] patří:  

 podle stupně centralizace (centralizované, decentralizované), 

 podle kompletace (sklady orientované na materiál, sklady orientované na 
spotřebu), 

 podle ochrany před povětrností (skladování v budovách, nekryté sklady), 

 podle stanoviště (vnější sklady, vnitřní sklady), 

 podle správy skladu (vlastní sklady, cizí sklady). 

4.5.2 Procesy ve skladu  

Obecně se rozlišují dvě základní funkce skladu. A to funkce technologická neboli 
skladovací a funkce informační. Mezi skladovací funkci lze zařadit dvě operativní úlohy, 
které mají rutinní povahu, jde o přesun a uskladnění zásob. Funkce informační zejména 
poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění zásob. 

Přesun  

Přesun zásob zahrnuje především jejich příjem (včetně překontrolování zboží), ukládání, 
kompletaci podle objednávky, expedici. 
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Uskladnění  

Funkce uskladnění se mění v použití přechodného uskladnění a časově omezeného 
uskladnění. Přechodné uskladnění podporuje funkci přesunu, uskladnění produktů, které 
je nezbytné pro doplňování základních zásob, uvažuje se bez ohledu na skutečnou 
obrátku zásob. U časově omezeného uskladnění jsou skladové zásoby, ty které jsou 
nadměrné vzhledem k potřebám běžného doplňování zásob. Tyto zásoby se nazývají 
pojistné zásoby. Mezi nejběžnější důvody, které vedou k časově omezenému 
uskladnění produktů, patří sezonní poptávky, kolísavá poptávka, úprava výrobků, 
spekulativní nákupy nebo nákupy do zásoby, zvláštní podmínky obchodu (množstevní 
slevy). 

Přenos informací 

K přenosu informací dochází současně s přesunem a uskladněním zásob. Při řízení 
všech skladovacích aktivit a k úspěšnému provozu skladu potřebuje management vždy 
včasné a přesné informace. Jedná se o informace o stavu zásob, stavu zásob v pohybu, 
o umístění zásob, vstupních a výstupních dodávkách, údaje o zákaznících, o využití 
skladovacího prostoru a personálu. Pro tuto potřebu je nezbytné vést evidenci. Podniky 
v této oblasti začínají ve zvýšené míře využívat počítačový přenos informací založený 
na elektronické výměně dat a technologii čárových kódů k zvýšení rychlosti a přesnosti. 

[4] 

V evidenci je důležitá jednotná identifikace zásob. Každý podnik by měl mít určitou 
metodu identifikace položek pomocí nějaké formy kódovacího systému. Identifikace pak 
jednoznačně označuje každý druh položky, znemožní její duplicitu, poskytuje 
normalizaci a zjednoduší se tím identifikace pro všechny dodavatele, odběratele i 
uživatele. 

[1] 

Příklad kódování zásob podle [9, str. 28]: 

X… skupina (např. 4 – pomocný materiál), 
XXX… podskupina (např. 5 spojovací materiál, 27 šrouby), 
XX… druh (vruty do dřeva), 
X… výchozí surovina (ocel, měď), 
XXX… rozměr (např. 612= 6x12 mm), 
X… číslo skladu, 
XX… číslo dodavatele, 
XX… způsob dispozice. 

4.5.3 Veřejné skladování versus soukromé skladování 

Jedním ze strategických rozhodnutí, které musí podnik provést v oblasti skladování je, 
zda bude využívat veřejná skladovací zařízení (pronájem skladovacích prostor se 
službami) nebo soukromá zařízení (vlastní zařízení, pronájem skladu jako celku). Obě 
varianty sebou přinášení klady i zápory. 

Najaté sklady 

Klady: 

 uchování kapitálu, 

 schopnost zvyšovat kapacitu skladového prostoru pro pokrytí mimořádných 
požadavků, 

 snížení rizika, 



27 

 

 efekty z rozsahu skladové činnosti, 

 pružnost, 

 daňové výhody, 

 přesné znalosti nákladů na uskladnění a na manipulaci, 

 minimalizace potenciálních sporů se zaměstnanci, 

 lepší vybavení. 

Zápory:  

 komunikační problémy, 

 nedostatečný rozsah služeb, 

 skladový prostor nemusí být vždy k dispozici. 

Vlastní sklady 

Klady: 

 míra kontroly, 

 pružnost, 

 méně nákladné z dlouhodobého hlediska, 

 lepší využití lidských zdrojů, 

 daňové přínosy, 

 nekvantifikovatelné přínosy, 

 kratší doba mezi vystavením objednávky a dodáním požadovaného zboží. 

Zápory: 

 nedostatek pružnosti, 

 finanční omezení, 

 návratnost. 

[4] 
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5 Doprava  

Doprava zajišťuje přesun výrobků v prostoru od dodavatele k výrobci a následně 
k zákazníkovi. Ve stavebním odvětví chybí poslední část dodavatelského řetězce od 
výrobce k zákazníkovi. Tedy distribuce výrobků z podniku se zde nemusí řešit, pouze co 
se týče odpadového hospodářství, případně reklamací dodávek. K přesunu výrobků 
slouží v podniku nevýrobní stroje (dopravní prostředky). Dopravní prostředky by pak 
měly být vhodně vybaveny technologií pro manipulaci a vykládku zboží. Zároveň by měly 
splňovat požadavky dle charakteru výrobků na ochranu před poškozením, krádeží a 
jinými nepříznivými vlivy.  

[4] 

5.1 Druhy dopravy  

Dopravní prostředky lze rozdělit z dvou základních hledisek podle místa uskutečnění a 
podle druhu dopravní cesty. 

5.1.1 Druhy dopravy podle dopravní cesty 

Zde rozeznáváme dopravu silniční, kolejovou, leteckou, lodní a jejich kombinace. 
V případě použití kombinací druhů dopravy vznikají náklady na překládku. Základ 
dopravní soustavy ve stavebnictví v ČR tvoří silniční a železniční doprava. Oba druhy 
dopravy mají svoje výhody a nevýhody.  

Silniční doprava  

Jde o převládající formu přepravy, zejména protože má nejširší pokrytí na trhu.  A 
poskytuje přepravu typu z místa na místo. 
 
Výhody: 

 rychlost, 

 spolehlivost, lepší ochrana zboží (malá pravděpodobnost poškození a ztrát), 

 univerzální (přeprava výrobků nejrůznějších velkostí, hmotností a na jakoukoliv 
vzdálenost), 

 různorodost vozového parku, 

 vzájemná nezávislost jednotlivých přeprav. 

 
Nevýhody: 

 rychle rostoucí náklady s přepravní vzdáleností, 

 závislost na počasí, 

 dopravní kongesce (zácpy, neprůjezdnost), 

 problémy s přepravou velkého množství zboží, 

 negativní vliv na životní prostředí, 

 velká nehodovost. 

Železniční doprava 

Kolejová doprava postrádá pružnost a univerzálnost silniční dopravy, jelikož se omezuje 
na pevně dané tratě. Poskytuje přepravu typu terminál-terminál s výjimkou u podniků, 
které mají zřízenou kolejovou přípojku přímo do svých zařízení. Tento typ dopravy je 
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vhodný na přepravu na střední a dlouhé vzdálenosti rozměrných dodávek (ocelové 
výrobky, dřevo). 
 
Výhody: 

 stojí méně v přepočtu na hmotnost přepravovaného nákladu, 

 možnost současné přepravy většího množství zboží v ucelených vlacích, 

 nízké náklady při větších přepravních vzdálenostech, 

 možnost rychlejšího průjezdu městskými a průmyslovými aglomeracemi a přes  

hranice. 

 
Nevýhody: 

 větší procenta poškození a ztrát, 

 doba přepravy, 

 frekvence služeb, 

 menší možnost zabezpečení přímé dopravy, 

 menší pravidelnost a spolehlivost,  

 menší přizpůsobivost měnícím se požadavkům, 

 ovlivnitelnost celé železniční sítě při nehodách a provozních poruchách. 

[4] 

5.1.2 Druhy dopravy podle místa uskutečnění 

Podle místa, kde se doprava uskutečňuje, se rozeznává doprava vnitropodniková a 
mimopodniková. 
 
Vnitropodniková doprava se uskutečňuje v rámci skladování. Většinou probíhá 
specializovanými a manipulačními prostředky uvnitř skladů.  
 
Mimopodniková doprava probíhá mimo prostory podniku. Mimopodnikovou dopravu 
dále dělíme na vlastní a externí. 

5.2 Vlastní vs. externí doprava 

Při rozhodování, jestli využít vlastní nebo externí dopravu, se lze řídit následujícími 
výhodami. 

Vlastní doprava 

 operativnější při náhlých potřebách, 

 zajištění používání specializovaných dopravních prostředků na přepravovaný 
materiál 

 lepší zajištění seznámení obsluhy dopravních prostředků s vlastnostmi 
přepravovaného materiálu a požadavky na jeho přepravu, 

 výhodná v případech, kdy jde o přepravu výrobků vyžadující mimořádnou 
zvláštní péči, kterou by veřejná doprava nedokázala zajistit nebo by ji zajistila za 
příliš vysokou cenu. 
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Externí doprava 

 má možné nižší náklady,  

 dodavatelé externí dopravy věnují veškeré úsilí do hlavní činnosti, 

 může lépe vyhovovat požadavkům zákazníků i optimálnímu způsobu zajištění 
distribuce výrobků. 

[4] 

5.3 Náklady na dopravu 

Náklady na vlastní nevýrobní pracovní stroje zahrnují jejich pořizovací cenu bez DPH 
včetně ostatních poplatků spojených s nákupem (např. clo) a náklady na provoz (opravy, 
údržby, provozní hmoty, daně). 

[5] 

Při nákupu materiálu s dopravou, se doprava významně podílí na prodejní ceně. Jde 
především o výrobky s nízkou hodnotou v přepočtu na hmotností jednotku (např. písek). 
Obecně platí, že čím vyšší má doprava podíl na nákladech materiálu, tím důležitější je 
pro podnik její řízení. Cenu přepravních nákladů ovlivňuje faktor hustoty (poměr 
hmotnosti a objemu daného materiálu), skladovatelnost výrobku (míra, do jaké je daný 
produkt schopen vyplnit prostor v přepravním prostředku), snadnost manipulace, ručení, 
míra konkurence (v rámci určitého dopravního oddělení i mezi jednotlivými druhy 
dopravy), regulační opatření a zda se jedná o vnitrostátní nebo mezinárodní přepravu. 

[4] 

5.4 Analýza dopravy 

Pokud podnik využívá vlastní dopravu, měl by sledovat náklady na stroje a základní 
ukazatele jako je věková struktura, životnost, hodnota, kapacita, časové využití. Pro tuto 
práci je přiblížen pouze ukazatel věkové struktury. 
 

Věková struktura 

Tento ukazatel informuje o stáří vybavení v podniku. Stanovuje se pro různé typy strojů 
podle následujícího vztahu: 
 

Průměrný věk strojního vybavení =  
∑ stáří kusů strojů

počet kusů strojů
 (5) 

 
Stroje zastarávají a časem se musí vyřadit a nahradit novými. Z tohoto hlediska je třeba 
sledovat jejich věkovou strukturu, kterou je nutno porovnávat s životností stroje. 

 [5] 
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6 Informační systém ERP 

Zkratka ERP (Enterprise Resource Planning) v české překladu znamená plánování 
zdrojů organizace. Jedná se o komplexní podnikový software, který slouží nejen 
k plánování. ERP systém poskytuje podporu mnoho aktivitám. Mezi základní aktivity 
patří ty, které obsahuje obyčejný ekonomický systém (účetnictví, mzdy, sklady). 
Nicméně ERP systémy tyto aktivity poskytuje na vyšší úrovni, kterou zajišťuje nástroji 
zaměřenými na řízení, plánování a analýzu klíčových procesů. Tyto nástroje 
zpracovávají a poskytují data pracovníkům na různých úrovní ve formě grafů, analýz, 
přehledů a statistik. Systém také slouží ke spojení procesů, informací a lidí z různých 
částí organizace do jednoho společného prostředí. Dále pomáhá provádět procesy a 
zpřístupňovat, uchovávat, chránit a sdílet data v reálném čase v rámci celé firmy. Data 
v systému jsou především vnitropodniková a následně se k nim přidávají informace z 
okolí podniku (o dodavatelích, zákaznících). 

 [16], [15] 

6.1 Výhody a nevýhody ERP systému 

Zavedení ERP systému sebou přináší následující výhody a nevýhody. 
 
Výhody: 

 propojení firemních dat a procesů (zabránění duplicitám dat), 

 nižší časové odstupy od pořízení dat po jejich vyhodnocení, 

 aktuální přehledy o výkonnosti podniku, 

 snadnější sdílení a uchování informací, 

 zvýšení konkurenceschopnosti,  

 možnost propojení podniku s dodavateli a odběrateli, 

 zjednodušení plánování, řízení výroby, řízení zakázek, projektů atd. podle 
využívaných modulů, 

 možná vyšší návratnost investice (vzhledem ke změně procesů a řízení 
v podniku). 

 
Nevýhody: 

 velké náklady na pořízení,  

 časově náročná a nákladná implementace systému, 

 převedení starých dat do nového systému, 

 zaškolení pracovníků. 

 

Nevýhoda vysokých nákladů na pořízení systému je v posledních letech odstraněna 
nasazováním cloudového ERP řešení. ERP systémy se tak dostávají do cenové úrovně, 
která je finančně dosažitelná a i pro malé a střední firmy. 

[16], [15] 

6.2 Výběr ERP systému 

ERP software má velkou škálu kategorií, volba konkrétního systému závisí na typu a 
velikosti organizace a jejich konkrétních potřebách. Při výběru je nejdůležitější rozumný 
poměr ceny a funkcionality. Důležité je také zohlednit délku implementace, reference 
dodavatele a úroveň jeho služeb. V případě, že firma v současnosti využívá nějaký 
software, měla by zjistit, zda bude s novým systémem kompatibilní. Dále by se mělo 
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stanovit, kam se firma bude rozvíjet a zda tímto směrem půjde systém rozšířit o další 
oblasti. 

[16], [15] 

6.2.1 Cena systému ERP 

Cena ERP systému nepředstavuje pouze jednorázovou počáteční investici, ale nese 
sebou další náklady během doby jeho užívání. Tyto náklady mohou v některých 
případech převyšovat náklady pořizovací. Proto je při výběru nutné brát na zřetel 
všechny následující náklady:  
 

 pořízení licence ERP systému,  

 implementační práce,  

 provozní náklady (údržba, aktualizace, poradna), 

 cena případného rozšíření (počtu uživatelů, modulů, databází). 

6.2.2 Funkcionality systému ERP  

Systém ERP většinou obsahuje základní aplikační jádro standardních modulů 
používaných každým podnikem. K těmto modulům si dále může podnik zakoupit další, 
podle jeho potřeb a typu zaměření. 
 
Ve většině případech základní moduly obsahují následující oblasti: 

 ekonomika (účetnictví, faktury přijaté, faktury vydané, pokladna, banka a 
majetek), 

 logistika a skladové hospodářství (problematika skladu, nákupu, prodeje a 
zakázek), 

 lidské zdroje (mzdy a personalistika), 

 marketing a řízení vztahu se zákazníky, 

 manažerské vyhodnocování. 
 
V současnosti je na trhu nabízeno několik informačních systémů, které jsou určeny pro 
výrobní podniky. Tyto systémy obsahují například modul, který zahrnuje problematiku 
výroby od plánování (materiálového i kapacitního do neomezených i omezených 
kapacit), přes technickou přípravu, kalkulace a řízení výrobních procesů až po 
ekonomiku výroby a tok nákladů od materiálu až k finálnímu výrobku. Někteří dodavatelé 
dokonce přizpůsobili ERP systémy i pro stavební výrobu (HELIOS, BYZNYS ERP). U 
těchto systému jsou moduly, které pokrývají celý cyklus výstavby, počínaje sestavením 
finančního plánu přes nabídkový rozpočet, čerpání rozpočtu a fakturaci, až po 
vyhodnocení finančních nákladů stavby. 

[16], [20], [15] 
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7 Profil podniku LBtech a.s. 

7.1 Základní údaje 

Název společnosti:    LBtech a.s. 

Sídlo společnosti:    Moravská 786, 570 01 Litomyšl, Česká republika 

Identifikační číslo (IČO):   150 35 808 

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 150 350 808 

Telefon:     (+420) 461 353 501 

Webové stránky:    www.lbtech.cz 

Právní forma:     Akciová společnost 

Datum vzniku společnosti:   26. září 1991 

Základní kapitál:    21 000 000 Kč  

 

Stavební společnost LBtech a.s. se zabývá výstavbou inženýrských sítí. Specializuje se 
na výstavbu plynovodů, kanalizací a vodovodů. Působí v České republice především 
v Pardubickém kraji, Královehradeckém kraji a části kraje Vysočina. Společnost byla 
založena společenskou smlouvou dne 26. 9. 1991 podle zák. č. 103/90 Sb. jako 
společnost s ručením omezeným. Následně dne 2. 5. 2003 změnila právní formu 
společnosti na akciovou společnost. 
 

 
Obrázek 7.1 – Logo společnosti 

Zdroj: [18] 

7.2 Předmět podnikání 

Společnost působí na trhu přes 24 let. Od svého vzniku se zabývá výstavbou, 
rekonstrukcí a opravami nízkotlakých, středotlakých a vysokotlakých plynovodů, 
plynovodních přípojek, domovních plynovodů, průmyslových plynovodů, regulačních 
stanic a dalších plynárenských zařízení. V současnosti se také zabývá výstavbami a 
rekonstrukcemi ostatních inženýrských sítí a zařízení, jako jsou gravitační a tlakové 
kanalizace a vodovodní řady a přípojky, rozvody tlakové vody a vzduchu pro výrobu 
technického sněhu, výstavbou objektů pro odvodnění a odplynění skládek odpadů a 
rekonstrukce rozvodů čistíren odpadních vod. Podíl jednotlivých činností na tržbách za 
období 2010–2014 představuje obrázek 7.2. 

 [18] 
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Obrázek 7.2 – Graf popisující rozložení tržeb podle druhů činnosti v podniku LBtech 
a.s. za období 2010–2014  

Zdroj: vlastní zpracování podle [29] 

7.3 Hospodaření společnosti 

LBtech a.s. je dynamickou společností s nepřetržitým vývojem. Soustřeďuje se na 
provádění staveb v nejvyšší možné kvalitě s využitím kvalifikovaných pracovníků a 
moderních technologií. Jako jedna z mála firem na trhu používá bez výkopovou 
technologii Burstlining. Reaguje na nejnovější trendy a požadavky trhu a podporuje další 
vzdělávání a profesní růst svých zaměstnanců. Spolupracuje s odborníky v oboru 
výstavby sítí, zejména s GAS s.r.o., UNO Praha s.r.o. a RWE. Zároveň jako významná 
stavební firma na Pardubicku finančně podporuje aktivity v oblasti kultury, sportu a 
přispívá na charitativní účely. 

[18] 

I přes světovou ekonomickou krizi společnost LBtech a.s. dosahovala každoročně zisku, 
jak je zřetelné z obrázku 7.3, kde jsou vyobrazeny výsledky hospodaření od roku 2010 
do roku 2014. Společnost to dokázala díky udržením trendu zvyšování produktivity 
práce, snižováním režijních nákladů a zajištěním každoroční nosné zakázky, která 
zabezpečila společnost proti výkyvům stavebního trhu. 
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Obrázek 7.3 – Graf výsledků hospodaření podniku LBtech a.s. v letech 2010–2014 

Zdroj: vlastní zpracování podle [29] 

Výstavba, rekonstrukce plynovodů a další činnosti společnosti vyžadují dodržování 
zákonů, předpisů, norem a jiných metodických pokynů. Například technické podmínky 
obcí pro provádění výkopových prací v místních komunikacích uvádějí, že výkopové 
práce se nemají provádět od listopadu do března a v uvedeném termínu se 
nedoporučuje provádět ani konečnou obnovu konstrukce vozovky. Další omezení pro 
společnost vyplývá z předpisů o manipulaci s trubkami a svařování potrubí i tvarovek, 
kde podle ustanovení ČSN EN 12007-2 je manipulace s trubkami možná do maximálně 
-5 °C a TPG norma stanovuje, že teplota spojovaných dílů a montážního prostoru musí 
být vyšší než 0 °C. 

7.4 Organizační uspořádání 

V současné době společnost LBtech a.s. zaměstnává 72 zaměstnanců. Rozdělení 
zaměstnanců udává následující tabulka 7.1.  
 

stálí zaměstnanci 

pracovníci (řídící, techničtí, 
hospodářští) 

20 

dělníci 30 

sezonní zaměstnanci 20 

externí zaměstnanci 2 

Tabulka 7.1 – Počet zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [27]  

Sezonní zaměstnanci jsou stále stejní dělníci, kteří jsou najímáni pouze na určité období 
z provozních důvodů, které spočívají ve zvláštní povaze práce omezené mnoha zákony, 
předpisy, normami a metodickými pokyny. Externí zaměstnanci v podniku představují 
autorizované osoby, které dohlížejí na ochranu životního prostředí, BOZP a PO. 
Rozdělení pracovníků dle činnosti znázorňuje následující obrázek 7.4.  
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Obrázek 7.4 – Organizační struktura 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [27] 

 
Jedná se o liniově štábní strukturu. Kde štáb, který představují odborní pracovníci 
(autorizované osoby), pouze vypomáhá vedoucímu a nemá právo rozhodovat. V podniku 
se nachází autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, autorizovaný inženýr na pozemní stavby a autorizovaný inženýr pro 
technologická zařízení staveb. Dle počtu zaměstnanců lze podnik zařadit mezi středně 
velké podniky. 
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8 Analýza řízení materiálu a zásob v podniku 

V této části bakalářské práce je zanalyzován současný stav oblasti nákupu, zásobování, 
skladování a dopravy v podniku LBtech a.s. 

8.1 Nákup v podniku  

Tato podkapitola obsahuje výpis pracovníků a jejich úlohy v oblasti nákupu. Déle jsou 
zde popsány činnosti nákupního procesu. 

8.1.1 Pracovníci v oblasti nákupu 

Ve společnosti je uplatňován decentralizovaný nákup, každé oddělení si tedy obstarává 
zásoby odděleně. Výrobní materiály a zásoby obstarává pracovník materiálově 
technického zabezpečení (MTZ). 

Úlohy pracovníka MTZ jsou: 

 zabezpečení běžných produktů, u kterých neprobíhá výběrové řízení, 

 provádění přejímací (vstupní) kontroly nakupovaných výrobků,  

 podepisování vyhovující dodávky (případně zaplacení dodávky), 

 vyřizování neshody reklamací. 

 
Dále se nákupního procesu mohou účastnit stavbyvedoucí, manažer kvality a pokladní. 
Jejich úlohy jsou následující. 

Stavbyvedoucí 

 zabezpečení běžných produktů, u kterých neprobíhá výběrové řízení, 

 provádění přejímací (vstupní) kontroly nakupovaných výrobků, 

 podepisování vyhovující dodávky (případně zaplacení dodávky), 

 vyřizování neshody u nakupovaných dodávek náhradním použitím nebo likvidací. 

Manažer kvality 

 zabezpečení produktů s výběrovým řízením, 

 vyřizování závažnějších neshod u nakupovaných dodávek. 

Pokladní 

 smlouvy s dodavateli, 

 placení faktur, 

 likvidace faktur. 

8.1.2 Nákupní proces 

Nákupní proces u výrobních materiálů a zásob v podniku vyžaduje několik dílčích úloh. 
Tyto úlohy a jejich návaznost jsou zobrazeny na obrázku 8.1. 
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Obrázek 8.1 – Nákupní proces ve společnosti LBtech a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování podle [27] 

Nákupní impuls  

Ve společnosti LBtech a.s. je nákupním impulzem pro identifikaci potřeb objednávka od 
zákazníka. V podniku se můžeme setkat se dvěma druhy objednávek. První je výběrové 
řízení formou soutěže. Pokud nabídka podniku splňuje daná kritéria soutěže nejlépe, 
pak vyhrává. Druhým způsobem je objednávka přímo od zákazníka.  
 
Iniciovat potřebu zásob v podniku může kromě zakázky také pokles zásob na jejich 
signální úroveň. Pracovník MTZ udržuje zásoby na skladě ve výši zásoby pojistné, která 
je určena podle odhadů z dat minulých let.  

Identifikace potřeb  

Objednávka od zákazníka určí specifikaci jednotlivých materiálů a výrobků. Seznam 
potřebného materiálu a určení jeho množství je zpracováno již projektanty projektové 
dokumentace nebo dodatečně pracovníkem MTZ. Základní údaje, které slouží jako 
podklad pro zpracování seznamu pro každou konkrétní stavbu je převzatá projektová 
dokumentace, příslušné ČSN, technické podklady a materiálové listy. Množství 
potřebného materiálu je porovnáno se současnou zásobou na skladě. 

Výběr dodavatelů  

Společnost LBtech a.s. je při výběru dodavatelů velice omezována specifickými produkty 
určité jakosti, které jsou přesně vymezeny v objednávce od zákazníka. Na tyto produkty 
se specializuje malý počet firem, z kterých má firma vybrány stálé dodavatele. Tato 
situace nastává především při výstavbě plynovodů, kdy jsou dožadovány velké 

Nákupní impuls

Identifikace 
potřeb

Výběr dodavatelů

Soustřeďování 
nabídek a volba 

dodavatele

Rozhodnutí o volbě 
dodavatele a 

zadání objednávky

Přejímka a 
uhrazení 
dodávky

Hodnocení 
dodavatelů
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požadavky na dodavatele materiálů. V případě výstavby vodovodů či kanalizace podnik 
nejčastěji podává poptávku. 
 
Postup výběru dodavatelů se liší dle nákupní situace. V podniku nastávají všechny tři 
druhy nákupních situací. Jedná se o nákup nový, modifikovaný a opakovaný. 
Charakteristika problému těchto situací je znázorněna v tabulce 8.1. 
 

Nákupní 
situace 

Charakteristika problému 

Novost 
Potřeba 

informací 

Zřetel na 
nové 

alternativy 
Četnost 

Výběr 
dodavatelů 

Nový nákup vysoká vysoká velký malá 
Zadána 

poptávka 

Modifikovaný 
nákup 

střední střední ohraničený malá 
Zadána 

poptávka 

Opakovaný 
nákup 

žádná žádná žádný vysoká 
Registr 

dodavatelů 

Tabulka 8.1 – Druhy nákupních situací ve společnosti LBtech a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování podle [8], [27] 

V podniku se v současnosti nejčastěji vyskytuje opakovaný nákup. Dodavatel je vybírán 
z registru dodavatelů. Registr dodavatelů je vytvářen na základě dřívějších hodnocení, 
zkušenosti, osobních kontaktů a jako výsledek zpětné vazby při hodnocení dodavatelů 
při ukončení a předání jimi realizovaného produktu. V současné době registr obsahuje 9 
stálých dodavatelů. U těchto dodavatelů se využívá známých podkladů pro zhotovení 
nabídky pro zákazníka. Tito stálí dodavatelé jsou prověřováni pracovníkem MTZ 1x 
ročně.  
 
Pokud se objednává nový druh materiálu nebo stávající materiál od nového dodavatele, 
jedná o modifikovaný či nový nákup. V tomto případě je na základě zakázky zaslána 
poštou, telefonicky, faxem či elektronickou poštou vybraným dodavatelům poptávka. 
Dále pak následuje soustředění nabídek a volba dodavatele. 

Soustřeďování nabídek a volba dodavatele  

Ve společnosti LBtech a.s. se k výběru dodavatele používá systém bodového 
hodnocení. Z obdržených nabídek se sestavují tabulky a udělují se počty bodů 
k jednotlivým kritériím. Příklad hodnotící tabulky je uveden v příloze č. 1. 
 
K bodování kritérií je používána třístupňová hodnotící stupnice:  
 
 1 – výborný 

 2 – vyhovující  

 3 – nevyhovující 

K základním používaným kritériím patří: 

 schopnost plnit technické požadavky na dodávku (termíny, množství, rozsah, 
cena), 

 splnění kvalifikace zaměstnanců a jejich technické úrovně, 
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 splnění požadavků v zabezpečování kvality, systému kvality, prohlášení o shodě, 
zavedený systém kvality, 

 způsob zabezpečení dodavatelského dohled nad přípravou, realizací, kontrolou, 
zkoušením a předáváním výrobků, 

 jaká je a jak je vedena dokumentace o kvality během přípravy, realizace a u 
konečného výrobku, 

 jak jsou zabezpečovány záruky, servis, záruční lhůty na výrobek.  

 
Kritéria jsou podle konkrétních zakázek a u nich specifikovaných požadavků zákazníka 
doplňována, případně upravena nebo vypuštěna po projednání s předsedou 
představenstva. Společnost se soustřeďuje především na kvalitu produktů a plnění 
termínů dodávky, aby nevznikl prostoj ve výrobě. 
 
Po hodnocení je vybrán dodavatel s nejvyšším počtem bodů, který je následně 
předložen vedení organizace k přezkoumání. Ostatní dodavatelé jsou z nákupního 
procesu vyřazeni. Zde chybí hranice, která by přesně vymezila dodavatele, které lze 
použít do nákupního procesu. Tento nedostatek byl po domluvě s odborným 
pracovníkem odstraněn. Pro vyloučení dodavatele byla stanovena hranice nad 26 bodů. 
Dodavatel dále bude vyloučen v případě, že některé z kritérií bude ohodnoceno jako 
nevyhovující. 

Rozhodnutí o volbě dodavatele a zadání objednávky 

Vybraní dodavatelé jsou schváleni předsedou představenstva. Dále je s těmito 
dodavateli po přijetí nabídky a vypracování a schválení smlouvy se zákazníkem 
zahájeno kontraktační řízení, jehož výsledkem je uzavření smlouvy s dodavatelem. 
Vybraná nabídka od dodavatele je použita ke zpracování nabídky pro zákazníka.  
 
Tato činnost odpadá při drobných nákupech, které jsou zabezpečovány stavbyvedoucím 
objednávkou přímo. 
 
Všechny smlouvy pro nákup produktů musí obsahovat údaje, které dostatečně 
specifikují požadovaný druh produktu. 

Ve společnosti LBtech a.s. objednávky a smlouvy obsahují: 

 číslo objednávky, smlouvy, 

 identifikaci místa určení (stavba, sklad), 

 věcný požadavek, popis zabezpečovaného výrobku, 

 požadavky na kvalifikaci zaměstnanců,  

 specifikaci množství (množství, hmotnost, rozsah prací), 

 termíny dodávky (zahájení, dokončení), 

 předpokládanou cenu, 

 u stanovených výrobků prohlášení o shodě dle zákona č.  22/97 Sb. v platném 
znění, u nestanovených nezbytné informace o bezpečnosti výrobku, požadavky 
na systém managementu kvality, 

 požadavky na kvalitu (záruční doba, atesty, způsob manipulace a skladování, 
návod na použití, návody k obsluze, záruční listy, revizní knihy), 

 požadavek na předání a převzetí produktu, případně na kontroly u dodavatele, 

 další požadavky vyplývající z PD a smlouvy o dílo, 
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 datum a podpis odpovědného pracovníka při vystavení objednávky. 

Přejímka (případná reklamace) a uhrazení dodávky  

Při vstupu dodávky do podniku je provedena přejímací kontrola. Jejíž hlavním úkolem 
je zkontrolovat, zda se dodávka shoduje s objednávkou a dodacím listem, jestli je stav 
produktů po přepravě bez závad, zda je správné a čitelné znační na obalu zboží a zda 
je dodávka vybavena požadovanou průvodní dokumentací (prohlášením o shodě, 
záručním listem, návodem k použití). 
 
Pokud je dodávka vyhovující, je podepsána pracovníkem (příp. stavbyvedoucím) na 
dodacím listě nebo na faktuře nebo je přímo zaplacena proti účetnímu dokladu. 
Následovně jsou dodací listy a paragony předány pokladní jako podklad pro likvidaci 
faktury. 
 
V případě že je dodávka nevyhovující, následuje vypořádání neshod. V podniku existují 
následující tři způsoby vypořádání neshod: 

 reklamace (reklamační řízení), 

 náhradní použití (vada neovlivní výslednou kvalitu díla), 

 likvidace (odpad). 

Hodnocení výkonu dodavatele 

Průběžné hodnocení výkonu dodavatele je prováděno stavbyvedoucím ve spolupráci 
s pracovníkem MTZ, manažerem kvality a případně s dalšími odborníky již během 
realizace. 
 
Stejně jako u výběru dodavatele je použit systém bodového hodnocení s klasifikací: 1 – 
3. Příklad hodnotící tabulky je uveden v příloze č. 2. V případě potřeby je hodnocení 
doplněno písemným komentářem. Hodnocení dodavatelů je prováděno podle těchto 
kritérií: 

 výrobní program, sortiment a množství, 

 vzdálenost, doprava a spolehlivost dodávek, 

 schopnost plnit specifikované požadavky dle průkazných zkoušek, 

 systém jakosti dodavatele, 

 dokladování, výrobková certifikace, prohlášení o shodě, 

 dodržení termínu dodávky, 

 operativní plnění požadavků, 

 záruční lhůty, 

 vyřizování stížností a reklamací, 

 cena produktu a lhůty splatnosti, 

 zkušenosti s dodavatelem, 

 reference o dodavateli, 

 výsledky vlastní kontroly u dodavatele. 

 
Hodnocení je odpovědným pracovníkem zařazeno do databanky. I zde u zpětného 
ohodnocení dodavatelů chyběla pevná hranice, která by určovala, zda se bude 
s konkrétním dodavatelem spolupracovat i v budoucnosti. Po dohodě s odborným 
pracovníkem byla určena hranice nad 14 bodů pro vyřazení z registru dodavatelů. 
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Dodavatelé budou vyřazeni i v případě, že některé kritérium bude ohodnoceno jako 
nevyhovující. 

8.2 Zásobování a skladování v podniku 

V této kapitole jsou popsány vyskytující se druhy zásob a náklady na zásoby, které 
v podniku vznikají. Dále jsou zde vypočítány ukazatelé aktivity dle finanční analýzy a 
popsány vyskytující se druhy skladů v podniku a procesy, které se v nich uplatňují. 

8.2.1 Druhy zásob v podniku 

Ve společnosti se vyskytují výrobní zásoby (materiál základní, materiál pomocný) a 
zásoby rozpracovaných výrobků (nedokončená výroba). Výrobní zásoby lze rozdělit do 
dvou skupin viz obrázek 8.2. 
 

 

Obrázek 8.2 – Varianty zásob v podniku LBtech a.s.  

Zdroj: vlastní zpracování  

Do první skupiny spadají zásoby, které se řídí závislou poptávkou. Tento druh zásob 
převládá, v roce 2015 tvořil 90 % z celkových zásob, jednalo o částku 21 879 tisíc Kč. V 
tomto případě jsou zásoby objednávány přímo na staveniště na základě projektové 
dokumentace. Na staveništi jsou přímo zpracovány nebo krátkodobě skladovány. 
Využívá se zde metoda JIT. Do této skupiny patří především objemnější a těžší produkty 
(trubní materiály, šachty).  
 
Metodu JIT společnost LBtech a.s. využívá především z následujících důvodů:  

 snížení velikosti potřebných prostorů pro sklad, 

 náročnost na přepravu materiálů (nedisponují dopravními prostředky k přepravě 
některých materiálů), 

 flexibilita dodavatelů. 
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a.s. 

Závislá poptávka

zásoby spojené se 
zakázkou – přesně 
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zásoby spojené s 
doplňovánm zboží 
– tvorba zásob

skladování 
(pojistná zásoba)

10 %
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Druhá skupina obsahuje položky uskladněné ve skladu v místě firmy, které jsou na 
poptávce odběratelů nezávislé. Tento druh zásob v roce 2015 tvořil 10 % z celkových 
zásob, jednalo se o částku 2 554 tisíc Kč. Jde především o drobnější a lehčí produkty 
(elektrospojky, přechodky, balonovací tvarovky), které se mnohdy v projektech opakují 
nebo jsou potřeba při havárii (únik plynu). K ocenění těchto položek při výdeji ze skladu 
je používána metoda FIFO. 
 
K hlavním důvodům skladování zásob patří: 

 udržení pohotovosti, 

 plynulost výroby v případě chyby v projektu,  

 dočasné uskladnění materiálů, které mají být zlikvidovány nebo recyklovány. 

 
U těchto položek se sleduje pouze jeden druh zásob dle funkce v podniku. Jedná se o 
zásobu pojistnou, která se udržuje dle historických dat o její spotřebě. 

8.2.2 Náklady na zásoby 

Náklady na zásoby ve společnosti LBtech a.s. nejsou tak výrazné, avšak i tak je důležité 
mít o nich přehled. Nejen o jejich výši ale i jejich členění. Ve společnosti můžeme zásoby 
rozčlenit dle následujícího obrázku 8.3. 
 

 

Obrázek 8.3 – Druhy nákladů na zásoby ve společnosti LBtech a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Nákupní náklady 

Nákupní náklady na materiál ve společnosti představují náklady největší. Jedná se o 
cenu pořízení materiálů a nákladů s pořízením souvisejících (doprava). Tyto náklady 
jsou zahrnuty v přímých nákladech. 

Objednací náklady 

Do objednacích nákladů v podniku patří položky spojené s činnostmi nákupního procesu 
včetně nákladů na přejímku, zkontrolování a uskladnění dodávky, nákladů na 
zaevidování příjmu zboží a likvidaci a úhrady faktury. Jedná se tedy o mzdy 
odpovědných pracovníků (MTZ, stavbyvedoucí, manažer kvality, účetní) a 
administrativní náklady (tisk, telefony). Tyto náklady jsou zahrnuty ve správní režii. 

Náklady na udržení zásob 

Do nákladů na udržení zásob patří v podniku náklady kapitálu, náklady na skladovací 
prostory a službu a náklady z rizika znehodnocení zásob. Náklady kapitálu představují 
investice do zásob. Náklady na skladovací prostory a službu se v podniku liší, zda se 
jedná o vlastní či pronajatý sklad. U vlastních skladů jde především o fixní náklady, které 
jsou zahrnuty ve správní režii. Mezi ně patří náklady na osvětlení, daň z nemovitosti a 
odpisy skladů.  Budovy skladů se nevytápí. U pronajatých skladů se jedná také převážně 
o fixní náklady (poplatky za pronájem). Náklady za pronajaté sklady jsou zahrnuty v režii 
výrobní. Náklady z rizika znehodnocení zásob přestavují náklady spojené s jejich 
špatným skladováním, přemisťováním, morálním opotřebováním a zastaráním. 

8.2.3 Ukazatelé aktivity  

Do zásob v podniku patří materiál a nedokončená výroba. Pro zjištění stavu těchto zásob 
byly použity ukazatelé aktivity z finanční analýzy. Konkrétně se jedná o ukazatel obratu 
zásob a ukazatel doby obratu zásob. Ukazatele byly vypočteny pro rok 2010–2014. Jako 
podklad pro výpočet byly použity účetní uzávěrky podniku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát).  

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob vykazuje jejich likviditu. Ukazatel byl vypočítán podle vzorce (3).   
 

Obrat zásob =
tržby

zásoby
  (3) 

 
2010: 88447/994= 88,98 
2011: 86144/668= 128,96 
2012: 129280/1953= 66,20 
2013: 103212/9356= 11,03 
2014: 136652/2001= 68,29  
 
Průměrný obrat zásob je 73, to znamená, že v průměru 73 krát je každá položka zásob 
proměněná v hotovost a znovu uskladněná. Porovnání výsledů v jednotlivých letech je 
znázorněno na obrázku 8.4. 
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Obrázek 8.4 - Graf popisující rychlost obratů zásob v podniku LBtech, a.s.  
v letech 2010 – 2014  

Zdroj: vlastní zpracování podle [29] 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do 
jejich spotřeby. Doba obratu zásob byla vypočítána podle vzorce (4). 
 
 

Doba obratu zásob =  
365

  rychlost obratu zásob
 (4)

 
 
2010: 365/88,98= 4,10 
2011: 365/128,96= 2,83 
2012: 365/66,20= 5,51 
2013: 365/11,03= 33,09 
2014: 365/68,29= 5,34 
 
U společnosti LBtech a. s. je průměrná doba obratu 10 dnů. To znamená, že od 
okamžiku nákupu zásoby do okamžiku její spotřeby je na skladě v průměru 10 dní. Tato 
doba je poměrně krátká, podnik tedy neváže svá oběžná aktiva ve formě zásob. Výrazně 
nízká doba obratu zásob také naznačuje, že objemnější a těžší zásoby objednávané 
metodou JIT se více projevují v celkových tržbách oproti zásobám objednávaným na 
sklad. Výsledky rychlosti obratu zásob v jednotlivých letech jsou znázorněny na obrázku 
8.5. 
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Obrázek 8.5 - Graf srovnávající dobu obratů zásob v podniku LBtech, a.s.  
v letech 2010 – 2014  

Zdroj: vlastní zpracování podle [29] 

Obrat a doba obratu zásob se v roce 2013 výrazně liší od sledovaných let posledního 
pětiletí. Menší obrat a delší dobu obratu zásob v tomto roce výrazně ovlivnila 
nedokončená výroba, která dosahovala hodnoty nad 7 milionů Kč. Jednalo se o výstavbu 
kanalizace a ČOV v Čermné nad Orlicí, která započala v závěru roku 2013. 

8.2.4 Druhy podnikových skladů  

Ve společnosti LBtech a.s. se můžeme setkat se zásobovacími sklady v sídle firmy, 
volnými prostranstvími v sídle firmy, příručními sklady a volnými prostranstvími na 
stavbě. 

Sklady v sídle firmy 

Jedná se o vlastní prostorově decentralizované uzamykatelné sklady orientované na 
materiály (zásoby surovin, provozní a pomocné materiály jsou skladovány zvlášť). 
Sklady jsou vzájemně propojeny a odděleny dveřmi, jsou také dobře přístupné zvenčí, 
což je vhodné při doplňování zásob. Sklady jsou vybaveny policovými regály 
uspořádanými v řadě, určenými převážně k ruční obsluze. Pro snadnější manipulaci 
s materiálem je sklad vybaven paletovým vysokozdvižným vozíkem a dvěma 
podvěsnými mostovými jeřáby. 

Volná prostranství v sídle firmy 

V areálu firmy se nachází velká volná prostranství pro skladování nespotřebovaných 
stavebních materiálů určených k recyklaci. 

Příruční sklady na stavbě 

Jde o uzamykatelné mobilní skladové prostory (kontejnery, stavební buňky), kde se 
skladuje stavební materiál, zařízení stavby a pracovní nářadí. 
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Volná prostranství na stavbě  

Slouží k dočasnému uskladnění materiálu. Jednotlivé druhy materiálu jsou roztřízeny a 
skladovány podle určitých požadavků.  

8.2.5 Procesy v podnikových sklech  

Mezi procesy, které se ve skladech uplatňují, patří přesun, uskladnění a přenos 
informací. 

Přesun  

Přesun zásob ve společnosti LBtech a.s. zahrnuje především jejich příjem, jehož hlavní 
součástí je překontrolování dodaného materiálu. Dále tu probíhá ukládání materiálu do 
regálů ve skladu, odebírání materiálu ze skladu k následnému použití na stavbě a 
přeprava materiálu na staveniště. Může také docházet k zpětné přepravě materiálu na 
sklad, v případě že nebyl na stavbě použit. Než dojde ke zpětnému uskladnění materiálu, 
musí dojít k jeho kontrole.  

Uskladnění  

V podnikových skladech dochází k časově omezenému uskladnění. Ve skladech jsou 
skladovány tzv. pojistné zásoby. Je tomu tak z důvodů kolísavé poptávky. 

Přenos informací 

Ve společnosti dochází k přenosu informací současně s uskladněním nového materiálu, 
odebíráním materiálu ze skladu a vrácením nepoužitého materiálu ze stavby. Při 
naskladnění nově nakoupeného materiálu je provedeno evidování ihned po jeho přijmutí 
na základě obdržené faktury. V případě odebírání materiálu ze skladu je materiál 
odečítán ze skladové evidence jednou týdně. K vrácení materiálu ze stavby dochází jen, 
pokud je vrácený materiál nepoužitý, nepoškozený a v originálním obalu. Pokud tyto 
podmínky materiál splňuje, je následně zaevidován. Společnost k evidování používá 
program CÉZAR a štítky s popisy jednotlivých materiálů na regálech. V evidenci není 
zavedena jednotná identifikace zásob. 

8.4 Doprava v podniku 

Společnost LBtech a.s. se zabývá výstavbou inženýrských sítí. Výrobní stroje (stroje 
podílející se na výrobě přímo) se tedy významně podílejí na nákladech podniku. 
Společnost se velmi soustřeďuje na vlastní moderní techniku a technické zázemí, čímž 
se snaží v co největším spektru prací zajistit odborné činnosti vlastní kapacitou. Co se 
týče přepravy materiálu a zásob, společnost využívá jak vlastní tak externí dopravu. 
Podnik nesleduje náklady na dopravu ani nesestavuje žádnou analýzu jejího využití. Ke 
kontrole slouží pouze knihy jízd, v kterých řidiči evidují každou jízdu. 

8.4.1 Druhy dopravy  

Společnost využívá vlastní vnitropodnikovou a mimopodnikovou dopravu i externí 
mimopodnikovou dopravu. 

Vlastní mimopodniková doprava 

Vlastní mimopodniková doprava je používána pro převoz drobných zásob ze skladu 
v místě firmy na staveniště. K tomuto účelu jsou používány dodávky. Dále společnost 
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využívá vlastní nákladní automobily k přepravě sypkého materiálu (písku, štěrku), který 
je převážen přímo od dodavatele na staveniště. Nákladní automobily jsou také využívány 
na převoz zbylého materiálu z výstavby na skládku v místě firmy.   

Vozový park mimopodnikové dopravy 

Nákladní automobil LIAZ   6x 
Nákladní automobil TATRA  5x 
Nákladní automobil  PRAGA  3x 
Montážní automobil  AVIA 21 T  3x 
Montážní automobil FORD TRANSIT 6x 

 
Kvůli sezónnosti prací je většina těchto dopravních prostředků dána přes zimní měsíce 
do depozitu. Tím společnost snižuje své náklady na silniční daň.  

Vlastní vnitropodniková doprava 

Vnitropodniková doprava v podniku slouží především k přesunu zásob. K tomuto účelu 
je používán paletový vozík a dva zavěšené jeřáby v areálu firmy. 

Externí doprava 

Externí dodavatele pro dopravu společnost využívá u objemnějších a těžkých materiálů, 
které se dovážejí přímo na stavbu. Ve většině případů je doprava zajištěna přímo 
dodavateli materiálů. Tito dopravci používají jak silniční tak železniční dopravu.  
 
Tento druh dopravy společnost také využívá u nestandardních činností jako je například 
převoz bagrů. Výběr externích dodavatelů u těchto činností probíhá podle místa 
výstavby, od které se odvíjí také cena přepravy. 
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9 Vlastní návrhy řešení 

Na základě výsledků hospodaření v posledních pěti letech, je zřejmé, že podnik 
dosahuje každoročně zisku a tedy není existenčně ohrožen. Avšak po provedení analýzy 
podniku jsou zde uvedeny návrhy na zlepšení a drobná doporučení, která by mohla být 
prevencí proti možným problémům. 

9.1 Nákup 

Nákupní proces je ve společnosti LBtech a.s. díky certifikaci ISO 9001 velmi 
propracovaný. Drobné doporučení, která by mohly vést ke zlepšení, byly nalezeny 
v oblasti hodnocení dodavatelů. 
 
Podnik při výběru dodavatele zohledňuje všechna podstatná kritéria, avšak přestože 
odborní pracovníci podniku tvrdí, že dávají přednost kvalitě produktů a plnění termínů 
dodávky, aby nevznikl prostoj ve výrobě, všechna kritéria mají stejnou váhu a hodnotící 
škála je velmi malá. Může tak při bodování docházet ke zkreslení výsledků hodnocení a 
k výběru méně vhodného dodavatele. Doporučením pro podnik je tedy odstranit tento 
nedostatek přiřazením preferovaným kritériím větší váhy či rozšířit hodnotící škálu.  
 
Dále v oblasti hodnocení dodavatelů chyběla hranice, která by přesně vymezila 
dodavatele, které lze použít do nákupního procesu, čímž hodnocení ztrácelo smysl. 
Tento nedostatek byl po domluvě s odborným pracovníkem odstraněn. Pro vyřazení byla 
stanovena hranice nad 26 bodů. Tento nedostatek se vyskytoval i u zpětného 
ohodnocení dodavatelů, kde byla určena hranice nad 14 bodů pro vyřazení z registru 
dodavatelů. Dodavatel v obou případech bude také vyloučen v případě, že některé z 
kritérií bude ohodnoceno jako nevyhovující. 

9.2 Zásobování a skladování 

Přestože se v podniku nevyskytují nejčastější znaky špatného řízení zásob, jsou zde 
uvedeny tři návrhy na zlepšení v oblasti zásobování a skladování. Prvním je doporučení 
týkající se zvyšování obratu zásob a využívání metody JIT. Dále je doporučeno zavedení 
jednotné identifikace zásob v evidenci. Přínosem pro podnik by mohla být provedená 
analýza ABC a kontrola výše pojistných zásob. 

9.2.1 Ukazatele aktivity 

Provedením finanční analýzy a zanalyzováním zásobování v podniku bylo zjištěno, že 
podnik ve větší míře využívá metodu JIT před skladováním zásob ve skladě v místě 
firmy. Tato metoda je v případě spolehlivých dodavatelů, které společnost má, velmi 
výhodná a šetří kapitál firmy. Doporučením je tedy, aby firma nadále využívala metodu 
JIT a zvyšovala obrat zásob.  

9.2.2 Použití ABC analýzy 

Jelikož společnost klade stejný důraz na všechny skladované položky, což bývá často 
neúčelné, byla provedena ABC analýza. Skladové položky, které se řídí nezávislou 
poptávkou, byly rozděleny do kategorií podle podílu na roční spotřebě. 
 
Podklady pro vypracování analýzy ve společnosti LBtech a.s. mi poskytl pracovník MTZ. 
Jednalo se o tiskovou sestavu z programu CÉZAR, který v podniku zásoby eviduje. 
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Dokumenty obsahovaly číslo, název, stav, příjem, výdej a cenu každého produktu 
skladovaného v roce 2015. Tyto dokumenty byly následně převedeny do programu MS 
Excel.  
 
Výsledky z analýzy jsou shrnuty v následující tabulce 9.1. Podrobný seznam zásob 
s hodnotami ročních obratů a zařazením do třídy je uveden v příloze č. 3. 
 

 

 Tabulka 9.1 – Výsledek ABC analýzy  

Zdroj: vlastní zpracování dle [30] 

Třída A 

Podíl z celkového počtu položek pro třídu A byl zvolen 10 %, což představuje 27 položek. 
Podíl této třídy na roční spotřebě činí 60 %, to představuje 1 520 064 Kč. Položkám třídy 
A by se měla věnovat největší pozornost. Mezi zásoby v této třídě patří např. 
elektrospojky, přechodky, kolena, navrtávací T-kusy, balonovací tvarovky.  

Třída B 

Této třídě byl přiřazen 20 % podíl z celkového počtu položek, což představuje 54 
skladových položek. Podíl na roční spotřebě položek třídy B činí 34 %, což je 877 264 
Kč. Tyto položky jsou pro podnik středně významné a nemusí se jim věnovat takovou 
pozornost jako položkám ve třídě A. V těchto položkách se nachází např. přesuvky, 
roury, redukce, chráničky, stopovací tvarovky.  

Třída C 

Třída C je největší svým podílem na počtu položek. Obsahuje 188 skladových položek, 
které představují 70 % z celku. Její podíl na roční spotřebě je 6 % a činí 156 825 Kč. 
Této se věnuje minimálně. Nachází se zde například odvzdušňovací kohouty, záslepky, 
objímky, těsnění, izolační spoje, ocelové záplaty atd. 
 
Rozdělení položek metodou ABC je názorně ukázáno na následujícím obrázku.  

A 27 10% 1 520 064 Kč 60%

B 54 20% 877 264 Kč 34%

C 188 70% 156 825 Kč 6%

Celkem 269 100% 2 554 152 Kč 100%

Třída
Počet 

položek

Podíl počtu 

položek

Podíl roční 

spotřeby

Hodnota roční 

spotřeby
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Obrázek 9.1 – Graf výsledků ABC analýzy  

Zdroj: vlastní zpracování dle [8], [30] 

9.2.3 Kontrola výše pojistné zásoby 

Podnik stanovuje výši pojistné zásoby pouze podle odhadů z dat minulých let. Pro 
kontrolu výše této zásoby byla vypočítána pojistná zásoba podle dvou metod a 
porovnána se zásobou současnou. Výše pojistné zásoby byla vypočítána pro položky 
třídy A z metody ABC. 
 
Výchozí hodnoty pro výpočet pojistné zásoby mi byly poskytnuty odborným pracovníkem 
společnosti LBtech a.s. Mezi výchozí hodnoty patří průměrná a maximální měsíční 
spotřeba, průměrná, maximální a minimální pořizovací lhůta a současná udržovaná výše 
pojistné zásoby. Tyto údaje byly následně převedeny do programu MS Excel, kde byl 
proveden výpočet pojistné zásoby podle obecné metody a metody rozdílové. Následně 
byla vybrána větší z vypočtených hodnot a porovnána s pojistnou zásobou současnou. 
 
Výpočet a porovnání pojistné zásoby je dále názorně ukázáno na položce 
elektrotvarovky sedlové – navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem o 360° (DAA 
160/63). Cena pořízení této položky se pohybuje okolo 2 000 Kč. Výčet výchozích a 
vypočtených hodnot a následné porovnání všech ostatních položek třídy A je uveden v 
příloze č. 4. 
 

 

Obrázek 9.2 – DAA 160/63 

Zdroj: [24] 

 



52 

 

 
Výchozí hodnoty 
 
Průměrná měsíční spotřeba: mi = 2 kusy  
Maximální měsíční spotřeba: mmax,i =  25 kusů 

Průměrná pořizovací lhůta: td,i = 2 dny 

Maximální pořizovací lhůta: td,max,i = 14 dní  

Minimální pořizovací lhůta: td,min,i = 2 dny  

Pojistná zásoba současná: Zps,i = 2 kusy 

 
Rozdílová metoda dle vzorce (1): 
 

Zpv1 = (14 − 2) ×
2

30
+ (

25

30
−  

2

30
) × 2 =̇ 3 kusy  

 
Obecná metoda dle vzorce (2): 
 

Zpv2 = 2 × (
2

30
) =̇ 1 kus 

 
Porovnání vypočtených hodnot: 
 
Zpv1 = 3kusy < Zpv2 = 1 kus 

 
Porovnání se současnou hodnotou: 
 
Zpv1 = 3 kusy > Zps= 2 kusy 

 
Z výpočtu vychází, že výše současně udržované pojistné zásoby je menší než výše 
pojistné zásoby stanovené z výpočtů, z toho vyplývá, že by podnik měl zvážit, zda 
pojistnou zásobu u této položky nezvýšit. Tento případ nastává i u dalších dvou položek 
(kulový uzávěr se zemní soupravou d 63 a elektospojka MB 400). V jednom případě se 
vypočtená hodnota se současnou rovnají (elektrospojka MB 315 SDR11). V ostatních 
případech podnik udržuje výši pojistné zásoby větší než je podle výpočetních metod 
potřeba. Podnik by tedy mohl výši pojistné zásoby snížit a tak šetřit firemní kapitál.  

9.2.4 Identifikace zásob v evidenci 

Zásoby tvoří významnou položku oběžného majetku firmy. Pro potřebu řízení zásob je 
nezbytné mít o zásobách a spotřebě jednotlivých druhů přesné informace. K tomu slouží 
ve společnosti LBtech a.s. program CÉSAR. Při analýze procesů, které probíhají ve 
skladě, bylo zjištěno, že podnik nemá v evidenci žádnou určitou metodu k identifikaci 
zásob. Docházelo tak k duplicitě, což mohlo vést ke špatnému objednávání druhů a 
množství zásob. Každý podnik by měl mít určitou metodu identifikace výrobků pomocí 
nějaké formy kódovacího systému. Doporučením pro podnik je zavést kódovací systém 
např. podle [9] uvedeného v kapitole 4.5.2. 

9.3 Doprava 

Náklady na stroje a zařízení obecně patří mezi významné náklady ve stavebním podniku. 
Prosperitu stavebního podniku podmiňuje dosahování optimálních výkonů a časového 
využití strojů a zařízení a jejich navazujících nákladů. Ve společnosti LBtech a.s. 
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převládají především náklady na výrobní stroje oproti nákladů na stroje nevýrobní, které 
zajišťují přepravu materiálu a zásob. V podniku se však ani jedny z těchto nákladů 
nesledují, což může vést k neefektivnímu využívání strojů. Podnik by měl začít náklady 
na stroje sledovat a kontrolovat pomocí základních ukazatelů (životnost, hodnota, 
kapacita, časové využití).  
 
Z dostupných dat byl stanoven ukazatel věkové struktury. Ukazatel byl vypočítán pro 
každý rok zvlášť podle vzorce (5) a informuje o stavu stáří nevýrobních strojů (nákladních 
a montážních automobilů). Věková struktura od založení podniku se postupně zvětšuje. 
V průběhu fungování společnosti byly nakupovány automobily nové i použité. V roce 
2015 byla průměrná věková struktura u nákladních automobilů 21,62 let a u montážních 
automobilů 8,89 let. Výsledky jsou uvedeny v grafech v příloze č. 5. 

9.4 Návrh informačního systému 

Společnost LBtech a.s. ke svému provozu využívá nepropojené softwarové aplikace. 
Mezi aplikace patří účetní software E-SOFT, aplikace k evidování zásob CÉZAR a 
aplikace sady MS OFFICE. Používáním vzájemně nepropojených programů se 
společnost vystavuje nebezpečí v podobě neaktuálních a protichůdných dat a informací. 
Z toho pro podnik plyne doporučení zamyslet se nad pořízením informačního systému 
ERP. Implementace systému ERP v podniku by umožnilo sjednocení dat a zlepšení 
kvality řízení zásob, nákupu a dalších oblastí podle výběru modulů. 
 
Pro práci byly vybrány a porovnány dva typizované informační systémy vhodné pro 
středně velké podniky. Jedná se o Money S4 a Dynamics Online NAV s rozšířenou 
funkcionalitou. Podmínkou pro výběr systému byla dostupná cena pro podnik, obsah 
modulů pro řízení zásob a nákupu a možnost šesti současně pracujících pracovníků. 
 
V případě zájmu o jeden z těchto systémů se podniku naskytuje možnost nejprve si 
vyzkoušet některé ze „startovacích“ verzí, které mají určitá omezení a dodavatelé je 
nabízejí zdarma. Podnik se tak může přesvědčit, zda by mu systém vyhovoval. 
 
Primárním funkcí modulu Řízení zásob (Sklad) je přehledná a přesná evidence všech 
skladových pohybů a skladových položek. Evidence obsahuje obecné údaje, metody 
ocenění zásob FIFO, LIFO, informace o pořizovacích a prodejních cenách, dělení zásob 
dle variant, sledování zásob, údaje o doplnění zásob, skladovací doklady, reporting a 
mnoho dalších funkcí. 
 
Modul nákupu (Obchod) podporuje všechny procesy v oblastech skladování, na jedné 
či několika lokacích, řízení skladů, plánování nákupů a přepravy materiálu k zákazníkovi. 
Modul obsahuje evidenci dodavatelů, nákupní ceny a slevy, parametrizaci zboží pro 
automatické doplnění, plánování objednávek, faktury, nákupní rozpočty a analýzy apod. 

Porovnání systémů podle nákladů, které vykazují, v průběhu deseti let od pořízení je 
názorně ukázáno na následujícím obrázku.  



54 

 

 

Obrázek 9.3 – Porovnání ERP systémů podle nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování dle [23], [14] 

Jak je zřejmé z grafu jako nejméně nákladová varianta vychází pořízení systému Money 
S4 (Money S4 Only), avšak jedná se pouze o náklady na jádro systému (29 990 Kč), 
licenci pro 6 souběžně pracujících uživatelů (41 940 Kč) a roční aktualizace licence (18 
% z předchozích nákladů). Nicméně tento systém vyžaduje náklady na pořízení dvou 
nezávislých serverů a náklady s tím související. Mezi ně patří náklady na životní cyklus 
hardwaru a operačního systému serveru a náklady na energii, kterou server 
spotřebovává. Tyto náklady za deset let užívání systému byly odhadem stanoveny na 
1 100 000 Kč a rozpuštěny do těchto let. Poté byly připočteny k ceně licence Money S4, 
tento případ je označen v grafu jako Money S4 Failover Clustering. Za těchto podmínek 
náklady za 10 let na tento systém činí 690 657 Kč, což představuje 0,169 % z tržeb 
podniku za posledních 10 let. 
 
U systému Dynamics Online NAV, se s náklady na pořízení serverů nepočítá, jelikož se 
jedná o cloudové řešení. Zde se platí měsíčně stejný tarif podle počtu uživatelů. U tohoto 
systému je možné zvolit dva typy uživatelů, a to uživatele s plným přístupem (2550 Kč 
za uživatele/měsíc) a uživatele s omezeným přístupem (590 Kč za uživatele/měsíc). 
Dynamics Online NAV 3/3 v grafu znázorňuje výši nákladů, pokud by pro podnik bylo 
dostačující, mít tři uživatele s plným přístupem a tři s omezeným. U tohoto řešení činí 
náklady na 10 let 1 161 000 Kč, což představuje 0,110 % z tržeb podniku za posledních 
10 let. 
 
Výše uvedené základní náklady na ERP systémy jsou uvedeny v následující tabulce 9.2. 
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Tabulka 9.2 – Náklady na ERP systémy 

Zdroj: vlastní zpracování dle [23], [14] 

Za předpokladu, že by firma využila výpočetní výkon serverů i pro jiné potřeby, bylo by 
výhodnější zakoupit systém Money S4. Na druhou stranu řešení od Microsoftu bude mít 
větší hodnotu, nižní náklady na řešení problémů a vyšší dostupnost v případě selhání 
hardwaru. 
 

Druhy nákladů Money S4 Druhy nákladů Dynamics Online NAV

Jádro systému 29 990 Kč Jádro systému 0 Kč

Roční licence pro 6 

pracovníků
41 940 Kč

Platba za uživatele s 

plným přístupem za 

měsíc

2 550 Kč

12 947 Kč

(18 % z předešlých nákladů)

Failover Clustering 1 100 000 Kč Failover Clustering 0 Kč

Roční aktualizace 

licence

Platba za uživatele s 

omezeným přístupem 

za měsíc

590 Kč
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10 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat systém řízení materiálu a zásob ve 
vybraném podniku LBtech a.s., následně zhodnotit zkoumaná data a uvést případná 
doporučení pro podnik. Práce je zaměřená především na oblast nákupu, zásobování, 
skladování a dopravy. 
 
Jako první byl analyzován současný stav společnosti v oblasti nákupu. Byl zde popsán 
nákupní proces a pracovníci, kteří se v něm vyskytují.  V této oblasti byla navržena dvě 
opatření. Prvním z opatření bylo rozšíření hodnotící stupnice pro výběr dodavatelů nebo 
přidání rozhodujícím kritériím větší váhu, aby nedocházelo k výběru nevhodného 
dodavatele. Druhým z opatření bylo doplnění chybějící hranice, která by přesně vymezila 
dodavatele, které lze použít do nákupního procesu. Toto opatření bylo po dohodě s 
odborným pracovníkem odstraněno. 
 
Co se týká zásobování a skladování v podniku, byly popsány druhy zásob, náklady na 
zásoby, druhy skladů a procesy, které se v nich vyskytují. Dále pak byly vypočteny, 
pomocí finanční analýzy, ukazatele aktivity. V podniku lze obecně rozlišit dva druhy 
zásob. Do první skupiny spadají zásoby, které se řídí závislou poptávkou. Tato skupina 
zásob převládá, což bylo potvrzeno provedením finanční analýzy. V tomto případě jsou 
zásoby objednávány přímo na staveniště metodou JIT. Doporučením pro podnik bylo 
nadále používat metodu JIT, tím zvyšovat obrat zásob a šetřit kapitál firmy. Druhá 
skupina zásob se řídí nezávislou poptávkou a je u ní udržována pojistná zásoba na 
skladě. Přínosem práce u této skupiny bylo uplatnění moderního přístupu k řízení zásob 
u skladovaných položek metodou ABC, která určila zásoby, na které by měl podnik 
zaměřit největší pozornost. U těchto zásob byla následně provedena kontrola jejich 
pojistné výše. Zásoby tvoří významnou položku oběžného majetku firmy, aby měl podnik 
o nich přesné informace, bylo doporučeno zavedení chybějícího jednotného kódovacího 
systém, který by přesně specifikoval každý druh položek. 
 
V oblasti dopravy byly popsány druhy dopravy, které se v podniku vyskytují. Podnik 
v této oblasti nesleduje náklady, což může vést k neefektivnímu využívání strojů. I když 
náklady na dopravu v podniku nejsou výrazné, podílí se na jeho prosperitě. Doporučením 
pro podnik tedy bylo náklady na stroje začít sledovat a kontrolovat pomocí základních 
ukazatelů. 
 
Poslední část bakalářské práce se věnuje informačnímu systému ERP. Tento systém by 
podniku mohl pomoci nejen v řízení materiálu a zásob, ale v řízení podniku jako celku. 
Přínosem práce v této oblasti je porovnání dvou systémů, které jsou vhodné pro středně 
velké podniky a lze v podniku LBtech a.s. využít. 
 
Systém řízení materiálu a zásob je pro každý podnik velmi důležitý.  Pokud systém řízení 
materiálu a zásob funguje dobře a procesy nákupu, zásobování, skladování a dopravy 
probíhají na optimální úrovni, stavební podnik může výrazně snížit své náklady, získat 
konkurenční výhodu a navýšit svůj zisk. 
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