
 

 



 

 



 

 



 

 

Abstrakt 
Cílem této práce je analýza vlivu nastavení vybraných klíčových logistických parametrů 

v procesu nakupování vstupních materiálů na ekonomiku konkrétního podniku a jejich 

matematické modelování. Grafické a matematické výstupy v práci budou realizovány 

v počítačovém systému Maple. 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to analyze the chosen logistics parameters in the 

process of purchasing of input materials on a particular company economy and their 

mathematical modelling. Graphical and mathematical outputs will be created in the 

computer system Maple. 
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Úvod 

Svět kolem nás se neustále vyvíjí. S každým nově příchozím stoletím se rychlost tohoto 

vývoje zvyšuje a my nemáme jinou možnost, než tuto skutečnost respektovat. 

Zvyšování úrovně znalostí, jejich uplatňování v oblasti výzkumu a zejména aplikace     

v praxi přinesly lidstvu mnoho významných objevů, které ovlivnily další 

celospolečenský vývoj, a tedy i úroveň ekonomického prostředí převážné většiny zemí. 

Nevyváženost ekonomického, společenského a politického vývoje v jednotlivých 

částech světa však vedla k častým otřesům a zvratům, které následně provázely světový 

vývoj přes celé 20. století a provází jej až dodnes. Druhá světová válka, studená válka, 

pád Sovětského svazu a vznik nových států, to vše ovlivnilo historický vývoj a 

zformovalo ekonomický a politický svět do dnešní podoby – podoby globálně 

vnímaného světa. (3) 

Spolu s globalizací trhu se mění povaha konkurence. Domácí výrobci čelí náporu 

zahraničních konkurentů nejen na trhu výrobků a služeb, ale také na trhu výrobních 

faktorů. Mezi nimi získávají velký význam intelektuální činnosti spojené s budováním 

znalostní společnosti, řízením a komunikací, prodejem a jeho podporou, službami 

zákazníkům a také ochranou životního prostředí a mezinárodní spoluprací. Rychlý 

rozvoj prostředků informačních a komunikačních technologií (ICT), internetových sítí a 

jiných komunikačních kanálů a rychlý přístup k informacím boří časoprostorové 

bariéry. Propojení světa poskytuje firmám nové možnosti růstu a rozvoje. Umožňuje 

získávat levnější výrobní faktory, a tak dosahovat konkurenčních výhod kromě jiného 

v podobě nižších výrobních cen. Tato výhoda však není trvalá. Konkurence se dokáže 

rychle přizpůsobit. Podniky proto neustále hledají nové způsoby, jak lépe využít kapitál, 

snížit nákladovost výroby, zlepšit služby zákazníkům během doby trvání životního 

cyklu výrobku i po něm, optimalizovat výrobní a distribuční procesy atd. Významné 

postavení v tomto ohledu zaujímá podniková logistika.  

Konkurenční boj o zákazníka ve 21. století probíhá na úrovni celých logistických 

řetězců. Podnik nezíská konkurenční výhodu a následně potřebné tržní segmenty, pokud 

do konkurenčního boje vstoupí jako individuální subjekt, který sleduje pouze své zájmy 

na úkor dodavatelů.  
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Současné tržní prostředí je charakteristické dobře informovanými a náročnými 

zákazníky a celkovou proměnlivostí trhu. Podniky sledují požadavky zákazníků           

na cenu, kvalitu a čas dodání.  

Klíčovým prvkem formulování konkurenční strategie je čas, který je pro zákazníka 

významným rozhodovacím kritériem. Toto kritérium nutí firmy ke zvyšování tempa 

inovací, k uspokojování poptávky kratšími dodacími lhůtami a k vyšší spolehlivosti 

dodávek. (2) 

Kvalita výrobků a služeb již není prostředkem konkurenčního boje, ale samozřejmostí.  

Důsledkem tlaku na pokles cen je snaha podniků o neustálé snižování nákladů 

restrukturalizací, inovací výroby atd. Zde se ke slovu dostává marketingová logistika a 

na významu nabývají již zmíněné logistické řetězce.  

Všechny články logistického řetězce jsou pevně propojeny a jsou strategicky stejně 

důležité. Dostane-li se jeden článek řetězce do existenční krize, ohrozí to činnost řetězce 

jako celku. Z tohoto důvodu je zcela nemyslitelné, aby odběratelská firma kvůli tlaku  

na snižování cen přesouvala své náklady na dodavatele. Dodavatel disponuje pouze 

těmi prostředky, které utrží za prodej výrobků a služeb, a nemůže si z existenčních 

důvodů dovolit přebírat jeho náklady. Přesto je všeobecně známo, že odběratelé 

využívají své ekonomické síly a mnohdy i dominantního postavení k  soustavnému 

tlaku vůči dodavatelům na snižování svých nákupních cen. Vývoj v současné 

ekonomické krizi s hromadnými bankroty mnohých dodavatelů však jasně ukazuje, že 

potenciál tohoto silového přístupu se do značné míry již vyčerpal, a je proto nutno velmi 

citlivě začít vnímat také nákladovost u dodavatelů.  

Snahou této práce je ukázat podnikatelským subjektům cestu k vzájemnému pochopení 

vztahů mezi odběratelem a dodavatelem zejména v oblasti protichůdné cenové politiky. 
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Vymezení problému a cíle práce 

Hlavním cílem této práce je analýza vlivu nastavení vybraných klíčových logistických 

parametrů v procesu nakupování vstupních materiálů na ekonomiku konkrétního 

podniku a jejich matematická modelace. Veškeré grafické a matematické výstupy      

pro tyto účely budou realizovány v systému Maple. 

Zadavatel této práce, kterým je významný tuzemský výrobce horkovodních ventilů, si je 

na základě zkušeností vědom faktu, že některé parametry objednávek výrobního 

materiálu, jakými jsou zejména minimální objednací množství (MOQ), dodací lhůta a 

velikost rámcové objednávky, ve svém důsledku významně ovlivňují jeho náklady a 

objem pracovního kapitálu. 

Matematický model nalezený v rámci této práce poskytne zadavateli s dostatečně 

vysokou pravděpodobností předem odhadnout vliv změny parametrů objednávek         

na cenu nakupovaného materiálu. Navržené postupy zároveň umožní sledovat jejich 

vliv na jeho vlastní nákladovost, průměrný stav materiálových zásob, případně také     

na okamžitou dostupnost materiálu při výkyvech jeho spotřeby. 

Zadavatel chce vést se svými dodavateli otevřený dialog s cílem dosažení všestranně 

výhodné optimalizace nákladů v celém logistickém řetězci, bez ohledu na fakt, u koho 

tyto náklady vznikají a kdo je momentálně nese.  K tomu bude moci využívat i postupy 

nalezené v této práci. 

Pro tyto účely je nutno v prvé řadě splnit cíle dílčí, a to:  

• definovat náklady na spuštění výroby výrobní dávky; 

• definovat vliv velikosti MOQ na velikost zásob; 

• zdůvodnit nutnost spolupráce jednotlivých článků logistického řetězce              

na snižování nákladů takovým způsobem, aby nedošlo k existenčnímu ohrožení 

dodavatele. 
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DŮLEŽITÉ ZKRATKY A POJMY 

 

dodavatel pojem psaný malými písmeny označuje libovolného 

dodavatele na různých stupních logistického řetězce 

DODAVATEL pojem s velkými písmeny označuje konkrétního dodavatele 

dodávajícího materiál konkrétnímu VÝROBCI, kterého        

v důsledku utajení některých údajů není možné identifikovat 

(viz níže) 

LBM  

 

(Labour, Burden, Material), zkratka nákladů vynaložených   

na zhotovení výrobku, a to konkrétně L – práce, B – režijní 

náklady, M – materiál 

LME  (London Metal Exchange), Londýnská burza kovů 

MOQ  (Minimal Order Quantity), minimální objednací množství 

odběratel libovolní odběratelé na různých stupních logistického řetězce 

ODBĚRATEL viz VÝROBCE 

RFQ  (Request for Quotations), žádost o cenovou nabídku 

Setup Costs jednorázové fixní náklady spojené se spuštěním výrobní 

linky dodavatele za účelem výroby výrobní dávky dílů 

Setup Time (Setup) čas nutný nastavení výrobní linky před spuštěním výroby 

VPN vedlejší pořizovací náklady 

VÝROBCE společnost, která poskytuje podklady pro tuto diplomovou 

práci, a pro niž jsou výsledky této práce určeny, nicméně       

z důvodu utajení ji není možné blíže identifikovat 
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1 Teoretická východiska práce 

Teoretická východiska pro tuto práci jsou získaná především studiem odborné literatury, 

avšak již v rámci teoretické části jsou uvedeny také některé obecné poznatky z praxe, 

získané při konzultacích se zadavatelem práce, protože patří mezi obecná východiska 

pro část praktickou. 

1.1 Informace o zadavateli diplomové práce 

Zadavatelem této diplomové práce je silná mezinárodní společnost, jejíž jméno je 

synonymem kvality především v oborech techniky budov a průmyslové automatizace. 

Z důvodu příslibu utajení názvu této společnosti nebudou v textu uváděny žádné další 

informace, které by mohly vést k jejímu odtajnění.  

Prolínající se teoretické informace s informacemi z praxe znamenají nutnost odlišení 

této konkrétní společnosti od ostatních subjektů, a to zejména v situaci, kdy vystupuje 

jako výrobce či odběratel. V takovém případě bude konkrétní společnost (zadavatel) 

prezentována jako VÝROBCE či ODBĚRATEL – velkými písmeny. 
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1.2 Logistika 

1.2.1 Historický vývoj 

Logistika – slovo etymologicky odvozené od řeckého základu „logos“, tedy počítání, 

rozum, našla své první praktické uplatnění již na přelomu 9. a 10. století našeho 

letopočtu, kdy císař Leontos VI. (886 – 911) vydal obsáhlé teoretické dílo „Souhrnný 

výklad vojenského umění“, v níž charakterizuje logistiku následovně:  

„Úkolem logistiky je sehnat prostředky na financování vojska, toto náležitě vyzbrojit a 

rozčlenit,…Což znamená propočítat prostor i čas, odhadnout správně území s ohledem 

na pohyby vojska a na odpor protivníka a pomocí těchto funkcí uspořádat a řídit pohyb 

vlastních bojových sil, tedy jedním slovem jimi disponovat.“  

Až do konce 2. světové války byla logistika záležitostí výhradně vojenskou. Po roce 

1945 zájem o logistiku postupně upadal, avšak korejská válka v 50. letech 20. století 

znamenala pro logistiku velký boom a to nejen v oblasti vojenské, ale také civilně 

hospodářské. Logistika v civilní sféře je na rozdíl od sféry vojenské, která se vztahuje   

k vojenským jednotkám a materiálu, vztažena na zboží, suroviny, polotovary a výrobky. 

Podstatným rozdílem je také orientace logistických rozhodnutí. V oblasti vojenské se 

logistika orientuje na cíle strategické, taktické a operativní, zatímco logistická 

rozhodnutí v civilní oblasti sledují dosažení cílů technologických, ekonomických a 

sociálních. (5)  

1.2.2 Význam logistiky 

Logistika ve svém vývoji sehrála důležitou podpůrnou funkci rozvoje tržního 

hospodářství a přizpůsobila se filozofii podpory prodeje výrobků. 

Konec existence centrálně plánovaných ekonomik v 90. letech ve státech tzv. východní 

Evropy a přechod na tržní ekonomiku s sebou přinesl potřebu celé řady změn. Náhle 

volně přístupný trh se rychlým tempem zaplňuje nově vznikajícími firmami. 

Konkurence se rozrůstá a je nelítostná. Vyvstávají otázky co, jak, kdy a zejména        
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pro koho vyrábět. Centrem zájmu, činitelem determinujícím veškeré počínání firem, se 

stává zákazník. Zákazník a jeho potřeby, které se postupem času mění.  

Zákazník je dobře informovaný a stále náročnější na kvalitu zboží, včasnost dodání, 

servisní služby atd. Výrobky se k zákazníkovi musí přemístit rychle a hospodárně tak, 

aby byly ve správný čas na správném místě, ve správném množství a kvalitě. Rychlost 

dodávek zboží k zákazníkovi je nutno stabilizovat, aby nedocházelo k nedostatku a 

nerovnováze na trhu, a v důsledku toho ke koupi konkurenčního výrobku, čímž výrobci 

vznikají finanční ztráty. Stabilizací rychlosti dodávek se stabilizuje také objem výroby. 

Tím může výroba zkvalitnit operativní plánování a všeobecně se stabilizují také zásoby 

a jejich financování. V konečném důsledku pak dochází ke snižování vázaného kapitálu 

a jeho úroků a zvyšování zisků. 

1.2.3 Definice logistiky 

Za první skutečnou definici logistiky považujeme definici z National Council of 

Physical Distribution Management (Národní rada řízení fyzické distribuce) z roku 1964: 

„Logistika je proces plánování, realizace a kontroly účinného nákladově úspěšného 

toku a skladování surovin, zásob ve výrobě, hotových výrobků a příslušných informací 

z místa vzniku do místa spotřeby. Tyto činnosti mohou, ale nemusí zahrnovat služby 

zákazníkům, předvídání poptávky, distribuci informací, kontrolu zásob, manipulaci 

s materiálem, balení, manipulaci s vráceným zbožím, dopravu, přepravu, skladování a 

prodej.“ 1 

Tato definice je s menšími úpravami používána CLM (Council of Logistics, dříve NC 

PDM) dodnes. 

V moderním pojetí představuje logistika integrovaný proces, zahrnující podnikové 

funkce od vývoje zásobování, výroby až k distribuci výrobku.  

                                                 

1 National Council of Physical Distribution Management: Ballou, R.H. Business Logistics Management. 

 Prentice-Hall Inc., New Persey, 1974. 
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1.2.4 Klí čové logistické činnosti a náklady 

Z důvodů již zmíněných v úvodu této práce je zřejmé, že se firmy neustále snaží 

snižovat své náklady. Potenciál ke snižování nákladů v oblasti výroby bývá většinou 

vyčerpán, proto je vhodné zaměřit pozornost mimo jiné také na náklady logistické.  

Čtrnáct hlavních logistických činností uvedených v následující kapitole pokrývá celkem 

šest základních nákladových položek. (3) 

Klí čové logistické činnosti 

1. Zákaznický servis  

• dobrý zákaznický servis podporuje spokojenost zákazníků; 

• přesun správného produktu ke správnému zákazníkovi na správném místě,       

ve správném stavu, ve správné době a při co možná nejnižších celkových 

nákladech. 

2. Prognózování/plánování poptávky  

• předpovídá marketing na základě odhadu účinku podpory prodeje, cen, 

konkurence atd.; 

• výroba na základě marketingových prognóz prodeje a běžného stavu zásob; 

• logistika zapojena z důvodu prognóz výše objednávek od dodavatelů a objemu 

produktů nutných pro dodání na jednotlivé trhy. 

3. Řízení stavu zásob  

• vliv zásob na finance; 

• udržování takového stavu zásob, při kterém je dosaženo vysoké úrovně 

zákaznického servisu a zároveň náklady na jejich skladování jsou pro společnost 

přijatelné (náklady zahrnují kapitál vázaný v zásobách, variabilní skladovací 

náklady a náklady na zastarávání zboží). 

4. Logistická komunikace 

• komplexnost, automatizace, rychlost; 
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• v rámci logistické komunikace je nutno udržovat a rozvíjet dobré vztahy 

s dodavateli, zákazníky, mezi jednotlivými útvary v rámci podniku, dalšími 

články logistického řetězce. 

5. Manipulace s materiálem 

• zahrnuje veškerý pohyb a přesun surovin, zásob a hotových výrobků v rámci 

podniku; 

• vyvolává náklady, ale netvoří přidanou hodnotu – je třeba vyvíjet snahu             

o minimalizaci manipulace s materiálem. 

6. Vyřizování objednávek 

• systém přijímání objednávek od zákazníků, kontrola stavu objednávek, 

komunikace se zákazníky, součástí kontrola stavu zásob, kreditního limitu 

zákazníka, fakturace a stavu pohledávek; 

• EDI (elektronická výměna dat), EFT (elektronický převod peněz). 

7. Balení  

• obal prodává i chrání. 

8. Podpora servisu a náhradní díly 

• dodávky náhradních dílů dealerům, uskladnění odpovídajícího množství 

náhradních dílů, vyzvedávání vadných nebo špatně fungujících produktů          

od zákazníků. 

9. Výběr místa výrobního závodu a skladu 

• zásadní strategické rozhodnutí ovlivňující náklady na dopravu surovin směrem 

k podniku a náklady na dopravu hotových výrobků směrem k zákazníkovi, 

úroveň zákaznického servisu a rychlost odezvy. 

10. Pořizování/nákup 

• nákup materiálů a služeb pro výrobu, marketing, prodej a jiné zahrnuje výběr 

dodavatelů, jednání o ceně, dodacích podmínkách atd. 
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11. Manipulace s vráceným zbožím 

• složitý proces s relativně vysokými náklady a požadavky na komunikační 

dovednosti. 

12. Zpětná logistika 

• odstranění a likvidace odpadového materiálu, který vzniká během procesu 

výroby, balení a distribuce. 

13. Doprava a přeprava 

• výběr způsobu přepravy, přepravní trasy, dopravce. 

14. Skladování 

• projekce a dispoziční uspořádání skladu, rozhodování o vlastnictví skladu, 

automatizace, školení personálu atd. (3) 



19 

 

Vliv logistických činností na celkové logistické náklady 

Z Obrázku 1 jsou patrné vazby mezi nákladovými položkami a logistickými činnostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo/úroveň zákaznického servisu 

 

• zákaznický servis 

• podpora servisu a náhradní díly 

• manipulace s vráceným zbožím 

Přepravní náklady 

 

• doprava a přeprava 

Náklady na udržování zásob 

 

• řízení stavu zásob 

• balení 

• zpětná logistika 

Množstevní náklady 

 

• manipulace s materiálem 

• pořizování/nákup 

Náklady na vyřizování objednávek 

a IT 

• vyřizování objednávek 

• logistická komunikace 

• prognózování/plánování 

Skladovací náklady 

 

• skladování 

• výběr místa výroby a skladů 

Obrázek 1: Vliv logistických činností na celkové logistické náklady 
Zdroj: LAMBERT, M. Logistika. 2000. s. 16 
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S ohledem na cíle této práce je nutné zaměřit se především na náklady vznikající           

v důsledku držení zásob a jejich pořizování (nákupu). Skladovací náklady vzrůstají        

s rostoucí výší průměrných zásob. Dodací náklady (náklady na pořízení) vzrůstají 

úměrně s cenou kupovaného materiálu v závislosti na tom, jak klesá objednací množství 

a vzrůstá frekvence objednávek. Názorně lze tyto skutečnosti objasnit porovnáním    

Grafu 1 a Grafu 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 představuje variantu, kdy na počátku každého měsíce přijme firma na sklad 

dodávku zboží, to pak rovnoměrně v průběhu celého měsíce spotřebovává. Protože stav 

zásob kolísá od nuly po maximum (Q = 9 ks), můžeme průměrný stav zásob vyjádřit 

jako polovinu maximálního množství. Ve druhém případě zachyceném na Grafu 2 je 

spotřeba materiálu v průběhu měsíce stejná, ale dodávky přichází ve třech třetinových 

dávkách vždy po deseti dnech (tj. maximum Q = 3 ks). Z Grafu 2 je patrné, že počet 

dodacích cyklů je oproti prvnímu případu trojnásobně větší, ale průměrná zásoba se 

sníží pouze na jednu třetinu. (8) 

Analýza problematiky vlivu velikosti minimálního objednacího množství na náklady 

podniku je ústřední náplní praktické části této práce, kde je demonstrována pomocí 

konkrétních a zcela reálných dat poskytnutých VÝROBCEM. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 1: Průměrný stav zásob při dodávkách ve 
velkých množstvích 

Graf 2: Průměrný stav zásob při dodávkách v 
malých množstvích 
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1.2.5 Logistické řízení 

Logistické řízení se zabývá efektivním tokem surovin, zásob ve výrobě a hotových 

výrobků z místa vzniku do místa spotřeby. Integrální součástí logistického řízení je 

řízení oblasti materiálů, které zahrnuje správu surovin, součástek, vyrobených dílů, 

balicích materiálů a zásob ve výrobě. (5) 

Logistické řízení má dvě roviny – strategickou a operativní. 

Jiné členění, pro naše účely vhodnější, vychází z postupu materiálového toku: 

1. Řízení oblasti vstupních materiálů 

• výběr dodavatelů, zajištění dostatku potřebného materiálu; 

• zajišťuje oddělení nákupu a zásobování. 

2. Řízení výroby 

• množství zhotovených výrobků, jejich druh, výrobní dávky; 

• zajišťuje oddělení výroby. 

3. Řízení distribuce 

• součást logistického řízení; 

• zajišťuje buď sám podnik, nebo cizí dopravce, s nímž byla uzavřena 

outsourcingová smlouva. 

4. Řízení zpětných toků 

• vrácené obaly, reklamované výrobky, výrobky s ukončenou životností. (8) 
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1.2.6 Logistický řetězec (Supply Chain) 

„Logistickým řetězcem rozumíme soubor hmotných a nehmotných toků probíhajících    

v řadě navazujících (dodávajících a odbírajících) článků (podsystémů), jejichž struktura 

a chování jsou odvozeny od požadavků pružně a hospodárně uspokojit potřebu 

konečného článku. Procesy v článcích logistického řetězce by měly být plánovány a 

řízeny podle celkových hledisek, tj. integrálně. Výkon řetězce je určován výkonem jeho 

nejslabšího článku. Podnikové či nadpodnikové logistické řetězce jsou součástí 

logistických systémů.“  2 

V praxi se stále častěji nahrazuje tento pojem termínem dodavatelský řetězec (anglicky 

Supply Chain). 

Zjednodušeně řečeno je logistický řetězec soustava několika prvků, jimiž plyne 

materiálový tok a dochází v něm tak k postupné transformaci surovin v konečný 

výrobek, který je v konečné fázi distribuován k zákazníkovi. (8) 

Hlavní typy dodavatelských řetězců 

1. Teoretická východiska 

Dodavatelské řetězce nabývají různých forem podle toho, v jakém výrobním odvětví se 

nachází. 

Základní typ řetězce bývá názorně demonstrován ve velmi zjednodušené podobě 

vycházející z předpokladu, že se vyrábí jen jeden konečný výrobek, který vyžaduje 

jednoho dodavatele surovin a jednoho výrobce a je odebírán pouze jedním 

spotřebitelem, jak je znázorněno na Obrázek 2. Ve skutečnosti se tento řetězec na 

několika místech větví – odběratel nakupuje materiál od více dodavatelů a dodává 

výrobek většímu množství zákazníků. 

                                                 
2 Logistický slovník, časopis Logistika, 6/2005 
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Zaměříme-li se na problematiku dodavatelského řetězce blíže, můžeme jej dále 

specifikovat jako dodavatelský řetězec s přerušovaným, nepřerušovaným a 

kontinuálním tokem.  

• Řetězec s přerušovaným tokem 

Jedná se o tradiční způsob toku materiálu, kdy je na základě předpovědi 

poptávky, sestavené podle minulého období, sestaven plán prodeje a podle něj 

jsou pak uzavírány smlouvy s dodavateli materiálu. Objednávají se velké dávky, 

aby se dosáhlo množstevních rabatů. Materiál je pak v podniku skladován. 

Vyrábí se opět ve velkých dávkách a konečné výrobky jsou odesílány zpět       

na sklad, odkud jsou následně uspokojovány požadavky zákazníků. Materiálový 

tok funguje na základě systému PUSH 3. 

• Řetězec s nepřerušovaným tokem 

Řetězec se synchronním tokem je ideálním, těžko dosažitelným vzorem. Tok 

materiálu je v tomto případě zcela plynulý, nedochází k přerušování výroby a 

kromě minimálních pojistných zásob se zde již další zásoby nevytváří. 

• Řetězec s kontinuálními toky  

Řetězec s kontinuálními toky je přechodným typem mezi těmito dvěma typy 

dodavatelského řetězce. Struktura tohoto řetězce je oproti řetězci                         

s přerušovanými toky značně zjednodušená. Není v něm sklad surovin mezi 

dodavateli a výrobou. Sklad hotových výrobků je značně redukován. Uplatňuje 

se PULL systém 3. (8) 

2. Aplikace teorie na vybranou společnost - VÝROBCE 

Následující logistický řetězec (Obrázek 2) identifikuje proces průchodu materiálu        

od jeho vytěžení v dolech, přes proces jeho přeměny ve finální výrobek, až po dodání 

tohoto výrobku konečnému zákazníkovi. Model je specifický pro výrobky (díly) 

zmiňované v této práci. 

                                                 
3 viz kapitola 1.6.3 
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Zdroj: vlastní zpracování 
Obrázek 2: Logistický řetězec 
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Směrem od zákazníka přichází požadavky na kvalitu výrobku, nízkou cenu a včasnost a 

rychlost dodávek. Ty následně prochází celým řetězcem a vyvíjí tlak na uspokojení 

těchto požadavků, který je předáván vždy na předcházející stupeň (například tedy        

od VÝROBCE na dodavatele, od dodavatele na subdodavatele a tak dále).  

Jak již bylo zmíněno výše, snižování cen výrobků je možné za předpokladu snižování 

nákladů výroby. Tento trend je však nedostačující, protože zde existuje dolní limitující 

hranice, pod niž lze náklady stlačovat pouze na úkor vlastního zisku. Proto je nutno 

využívat dobrých obchodních vztahů v rámci logistického řetězce a ve vzájemné 

spolupráci snižovat také náklady logistické. 

Supply Chain Collaboration 

1. Teoretická východiska 

Termín Supply Chain Collaboration (dále SCC) se používá v souvislosti užší 

spolupráce dvou partnerů, tedy rovnocenných subjektů, na společném díle. Tato 

spolupráce přináší oběma subjektům vyšší efekt, než jaký vzniká při pouhém 

odběratelsko-dodavatelském vztahu.  

SCC přepokládá vzájemnou důvěru mezi zúčastněnými stranami založenou                  

na spolehlivosti a ochotě poskytovat si vzájemně důvěrné informace o výrobě, 

prodejích, zákaznících aj. (8) 

2. Aplikace teorie na vybranou společnost - VÝROBCE 

Supply Chain Collaboration je v tržním prostředí utopií. Dodavatelé v žádném případě 

nedovolí odběratelské společnosti nahlédnout do svého účetnictví (výjimkou jsou 

případy, kdy se firmy nachází v insolvenčním řízení). Nákladovost výroby, zisk, to vše 

patří k obchodnímu tajemství společnosti. 

Kvalitní partnerské vztahy mezi ODBĚRATELEM a vybranými dodavateli, o nichž tato 

práce pojednává, mají svá úskalí. V portfoliu partnerských dodavatelů se vyskytují tací, 

jejichž existence závisí pouze na rozhodnutích tohoto jediného ODBĚRATELE, a to     

z toho důvodu, že jejich sortiment výrobků je vyráběn dle individuálních potřeb 
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kupujícího na základě technických nákresů. Zisk těchto společností tvoří pouze tržby   

za výrobky určené jedinému odběrateli, jehož vyjednávací pozice je z hlediska jeho 

velikosti a postavení na trhu velmi silná. 

Situace, kdy je dodavatel závislý pouze na jednom odběrateli, je v praxi spíše výjimkou. 

V tomto konkrétním případě však toto platí bez výhrad, jelikož zmiňovaný 

DODAVATEL je závislý svými prodeji na VÝROBCI z cca 81% podílu a pouze 

zbylých 19 % svých výrobků prodává jiným odběratelům.  



27 

 

1.3 Setup Costs  

Je-li naším cílem snížení nákladů spojených s logistickým procesem, nebo ještě lépe 

dosažení optimálního stavu v oblasti logistiky a zásobování, kdy jakékoli zvýšení či 

snížení objednacího množství by zapříčinilo pouze růst nákladů společnosti, musíme 

mimo jiné vyjednat s dodavatelem co nejnižší cenu materiálu. 

Hlavním požadavkem ze strany společnosti je vyjednat cenu takovou, která vytvoří na 

dodavatele tlak směrem ke snižování jeho výrobních nákladů, ale zároveň bude v takové 

výši, aby nezpůsobila jeho krach v případě příchodu neočekávané ekonomicky 

nepříznivé situace, v jaké se právě nacházíme. 

Abychom mohli ony optimální náklady, a tedy i onu optimální cenu odhadnout, je nutné 

v prvé řadě zjistit výši počátečních nákladů dodavatele na spuštění výrobní dávky 

neboli tzv. Setup Costs.  

Definujme si v souladu s terminologií používanou VÝROBCEM Setup Costs jako 

jednorázové fixní náklady spojené se spuštěním výrobní linky za účelem výroby 

výrobní dávky dílů, která je zpravidla shodná s MOQ (režijní náklady odstavené linky a 

nerealizovaná produkce, náklady na zaměstnance, kteří se starají o spuštění a nastavení 

výrobních linek, náklady na čas potřebný k provedení změny v nastavení linky, náklady 

na navezení materiálu, náklady na testovací výrobu, snížená produktivita v náběhu 

výroby atd.).  

Setup Costs jsou v širokém rozsahu velikostí výrobních dávek fixní bez ohledu na 

velikost výrobní dávky. 
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1.4 Minimální objednací množství  

Minimální objednací množství (MOQ), je stanovováno na základě dohody mezi 

dodavatelem a odběratelem. Jedná se o veličinu variabilní. Výše MOQ se odvíjí od cen 

materiálu, výrobní, správní a odbytové režie na straně dodavatele a od skladovacích a 

pořizovacích nákladů na straně odběratele. 

V rámci odběratelského subjektu působí na rozhodování o MOQ několik protichůdných 

sil. Výroba si žádá, aby měla k dispozici vždy dostatečné množství zásob a nedošlo tak 

k prolukám ve výrobě. Finanční úsek podniku požaduje minimalizovat zásoby a uvolnit 

tak zadržované finanční prostředky podniku. V neposlední řadě je také třeba respektovat 

úsek odpovědný za objednávky a dodávky materiálu, jehož snahou je minimalizovat 

počet objednávek, následných dodávek, uskladňování a fakturování s cílem vynaložit na 

tyto činnosti co nejméně prostředků. Proto zde hraje logistika a užití jejích nástrojů 

významnou roli, v níž je nezbytné všechny tyto požadavky zhodnotit a následně 

rozhodnout o optimálním objednacím množství.  

Požadavkem zadavatele, který musím v této práci zohlednit, bylo, aby tento 

rozhodovací proces bral v úvahu také možnosti dodavatelů. Ti v několika případech 

dodávají pouze pro danou společnost a jejich výrobní proces je přizpůsoben k 

produkování dílů dle specifických technických nákresů zákazníka, proto jsou 

rozhodnutím ze strany VÝROBCE velmi silně ovlivňováni. Jak již bylo zmíněno, 

bezohledný tlak VÝROBCE na snížení cen dodávaného materiálu může po té v období 

krize způsobit mimo jiné také krach dodavatele.  
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1.5 Materiálový management 

Následující kapitola poskytuje náhled na proces řízení zásob z pohledu materiálového 

managementu. Ve své práci se na něj zaměřím jako na ústřední oblast podnikového 

logistického řetězce, která je vystavena tlakům jak interním ze strany vlastníků a 

výroby, tak externím ze strany dodavatelů. Úkolem materiálového managementu je 

zhodnotit požadavky jednotlivých stran a jejich důsledky na stav zásob, průběh výroby, 

rentabilitu podniku atd. Dále zvolit vhodnou strategii řízení zásob, která je výsledkem 

procesu analyzování, prognózování a plánování. 

Vyhodnocení stupně důležitosti požadavků předkládaných jednotlivými zájmovými 

skupinami jsem provedla na základě poznatků získaných při průzkumu u VÝROBCE. 

Dotazy byly pokládány postupně všem útvarům podniku od výroby po vrcholový 

management. Na základě zaznamenaných odpovědí jsem zpracovala následující 

tabulku, v níž jsou požadavky kladené na jednotlivé aspekty z oblasti materiálového 

managementu názorně zaznamenány. 
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             Dotazovaný    

Aspekt 
Dodavatel Akcionáři, 

management 
Strategický 

nákup 
Logistika, 
plánování Výroba 

Cena ↑↑↑ ↓↓↓ ↓↓↓ X X 

Vedlejší pořizovací 
náklady X ↓ ↓ ↓↓↓ X 

Dodací lhůta ↑↑↑ ↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓ 

Minimální 
objednací množství ↑↑↑ ↓ ↑↑ ↓↓↓ X 

Skladové zásoby   
(u odběratele) X ↓↓↓ ↓ ↓↓↓ ↑ 

Kvalita ? ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑↑ 

Roční spotřeba ↑↑↑ X X X X 

Tabulka 1: Výsledky provedeného průzkumu zájmů účastníků logistického řetězce 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Červeně vybarvené pole znamená důraz na to, aby odpovídající položka byla co 

nejvyšší, naopak modře vybarvené pole klade důraz na co nejnižší hodnotu odpovídající 

položky. Počet šipek pak definuje, jak velký důraz je těmto oblastem přisuzován        

(ve smyslu „čím více, tím více“). 

Z uvedeného průzkumu prezentovaného Tabulkou 1 vyplývá, že jednotlivé parametry 

nastavení logistického řetězce se dostávají do konfliktu nejen mezi zájmy dodavatele a 

VÝROBCE, ale i v rámci jednotlivých pracovišť VÝROBCE samotného. Proto je nutno 

hledat optimální řešení z hlediska efektivity celého logistického řetězce. 
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Obecně se dá říci, že požadavky ze strany akcionářů a vedení společnosti na snižování 

skladových zásob vedly k tlaku na zefektivňování logistických procesů a snižování 

MOQ, což mělo za následek růst cen odebíraného materiálu. Tato skutečnost bude 

názorně objasněna v praktické části této práce, jejímž cílem je modelovat a interpretovat 

závislost ceny materiálu na jeho minimálním objednacím množství. 

1.5.1 Nákupní cena materiálu  

Materiál, který je VÝROBCI dodáván, prošel několika výrobními procesy                    

na předchozích stupních logistického řetězce. Díly jsou vyhotoveny především z bronzu 

a mosazi, což jsou slitiny mědi, zinku, cínu, niklu a olova. S ohledem na skutečnost, že 

slitiny jsou tvořeny až z 86 % mědí, je vliv její ceny na cenu materiálu zcela 

dominantní.  

Prvním článkem logistické řetězce jsou těžební společnosti, které vytěžený kov dále 

prodávají hutím za cenu tvořenou na burze kovů. Zpracovaný materiál dále prochází 

řetězcem až k dodavateli, kde získá podobu konkrétního dílu určeného ke kompletaci. 

Na každém z těchto stupňů logistického řetězce získává materiál určitou přidanou 

hodnotu, která se promítá do jeho ceny. 

Do nedávné doby neexistovala ani ze strany VÝROBCE ani ze strany dodavatele 

jakákoli výraznější snaha o rozkrytí struktury cen výrobních nákladů. Důvodem byly 

dlouhodobě stabilní a z dnešního pohledu i nízké ceny základních kovů na světových 

trzích, což umožňovalo dodavateli udržovat výši svých výrobních nákladů na stálé 

úrovni bez nutnosti opakovaného otevírání otázek prodejních cen s VÝROBCEM. 

Dodavatel totiž zcela logicky nemá zájem na tom, aby VÝROBCE znal výši jeho 

výrobních nákladů a to z důvodu možného rozkrytí jeho obchodní marže. V takovém 

případě by dodavatel ztratil svou vyjednávací pozici ohledně ceny dodávaného 

materiálu.  
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V roce 2002 však z důvodu rychlého růstu cen na trhu kovů došlo k zásadní změně. 

Dodavatelé již nebyli nadále schopni vyrovnávat kolísání cen vstupních kovů na úkor 

své obchodní marže, a proto byli nuceni v rámci nových cenových jednání alespoň 

částečně rozkrýt strukturu svých nákladů. U většiny nakupovaných položek je dnes tak 

minimálně možné oddělit nákladovou složku materiálovou od zbytku jejich prodejní 

ceny. V konečném důsledku VÝROBCE získá přehled o aktuální ceně materiálu,          

z něhož je díl vyroben, celkové ceně odlitku a tzv. LB neboli Labour and Burden, kde je 

však také zahrnuta VÝROBCI neznámá a tedy dále neoddělitelná obchodní marže 

dodavatele. 

Faktory ovlivňující nákupní cenu materiálu 

Díly vybrané pro tuto práci jako modelové příklady jsou vyhotoveny z bronzové slitiny 

RG5, a to bez výjimky, proto se dále zaměřím na faktory ovlivňující cenu pouze touto 

slitinou tvořených výrobků. 

1. Objektivní, globální faktory 

Tyto faktory jsou VÝROBCEM jen minimálně ovlivnitelné. Ovlivňují cenu již            

na počátku celého logistického řetězce, a to prostřednictvím LME (London Metal 

Exchange) a dalších burz kovů.  

Z pohledu použité bronzové slitiny RG5 jsou pro cenu odlitku rozhodující ceny mědi a 

niklu na světových trzích. 

a) Vývoj ceny mědi 

Z Grafu 3 je zcela patrný výrazný vzestup cen mědi na světových trzích přibližně        

od konce roku 2002. 
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Graf 3: Vývoj ceny mědi na světových trzích v letech 1999 až 2010 v dolarech za metrickou tunu 
Zdroj: http://www.mongabay.com/images/commodities/charts/copper.html 

 

 

Do roku 1999 převládala nabídka mědi nad poptávkou, což negativně ovlivňovalo vývoj 

ceny této komodity. Proto do roku 2004 docházelo k postupnému omezování 

celosvětové nabídky. Tlak na růst cen byl vyvolán nejen omezením produkce největších 

světových producentů mědi (států Chile a Mexiko), ale také zvyšující se poptávkou     

po tomto kovu především ze strany Číny, která spotřebuje téměř čtvrtinu rafinované 

mědi, a spekulačními obchody. 

Ceny kovů tvořené na burzách (LME, NYMEX, Shanghai Metal Exchange) poté slouží 

jako referenční ceny také pro mimoburzovní obchody. (8) 

Pro konkrétnější představu vývoje cen mědi je uveden Graf 4. Na rozdíl od Grafu 3 jsou 

použitá data uvedena v evropských jednotkách – cena je dána v eurech a hmotnost kovu 

v tunách. 
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Graf 4: Vývoj cen mědi na světových trzích v letech 2006 až 2009 v eurech za tunu 

Zdroj: www.lme.com 

 

Z Grafu 4 jsou patrné velké výkyvy v cenách mědi během posledních tří let, které nutí 

dodavatele neustále vyjednávat s odběrateli o nových cenách dodávaného materiálu       

s ohledem na aktuální cenu mědi na trhu s komoditami. 

Výkyvy na světových trzích s kovy tak zapříčinily otevřenost dodavatelů vůči 

odběratelům v otázce poskytování alespoň částečných informací o jednotlivých 

nákladových složkách výroby. 

b) Vývoj ceny niklu 

Stejně tak jako v případě mědi i spotřeba niklu neustále roste a to zejména v Číně. 

Velký nárůst poptávky ze strany Číny byl zaznamenán v letech 2004 a 2005, kdy byly 

zprovozněny první větší závody na výrobu antikorozní oceli. To spolu se silně 

spekulativní poptávkou vyústilo v roce 2006 v téměř dvojnásobný růst cen niklu (viz 

Graf 5). 
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Graf 5: Vývoj ceny niklu na světových trzích v letech 1999 až 2010 v dolarech za metrickou tunu 
Zdroj: http://www.mongabay.com/images/commodities/charts/nickel.html 

 

 

Do roku 2010 zaznamenaly světové trhy ještě několik silných výkyvů ceny niklu, což 

nás opět přivádí k již zmíněnému závěru – dodavatel nemůže vyrovnávat cenové 

výkyvy kupovaného materiálu z vlastních prostředků a je nucen dle vývoje na trzích 

vyjednávat o ceně produktů s VÝROBCEM. Proto musí alespoň částečně odkrýt svou 

nákladovou strukturu. 

Graf 6 dokumentuje vývoj ceny niklu na světových trzích v evropských měrných 

jednotkách od roku 2006 do roku 2009. 
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Graf 6: Vývoj cen niklu na světových trzích v letech 2006 až 2009 

Zdroj: www.lme.com 
 

 

Aby mohl být materiál dále zpracováván, je nutná transformace vytěžených surových 

kovů do tvaru hutních polotovarů, což v tomto případě představují profilové tyče či 

ingoty. Náklady hutí na vynaložené na zpracování jsou označovány zkratkou UMA 

odvozenou z německého výrazu Umarbeitung (zpracování, přepracování). Z pohledu 

hutních subdodavatelů polotovarů se jedná o nákladovou složku LB (tedy práce, režie a 

marže). Materiál (M) je určován prostřednictvím burzy. 

2. Technologické faktory 

Technologické faktory jsou reprezentovány především náklady na výrobu, které dále 

souvisí s technologií výroby, kvalitou a charakterem výrobního zařízení. 

Z pohledu této práce je nejdůležitějším technologickým faktorem právě charakter 

výrobního zařízení, které vzhledem k velikosti výrobní dávky, a tedy i vzhledem 

k požadované frekvenci „přenastavování“ musí výrobci volit vždy optimálně. Tuto 

skutečnost vysvětluje konkrétní příklad slévárenských technologií uvedený na Obrázku 

4. 

Zpravidla platí, že vyšší celkový objem zakázky spolu s vyššími minimálními 

velikostmi výrobních dávek umožní výrobci nasazení nejproduktivnějších technologií 

s nízkými jednicovými náklady a rozpustit náklady na přestavení strojů do většího počtu 

vyrobených dílů. 
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Na následujícím obrázku jsou objasněny vztahy mezi typem výrobního procesu, cenou 

produktu, velikostí MOQ a ročním objemem zakázek a popsány důsledky užití daného 

typu výrobní technologie (setup, cena dílu atd.). 

 

 
 
 
 
 poloautomatizované atd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
růst ceny produktu     
  

růst velikosti MOQ 
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Obrázek 3: Vliv technologických faktorů na cenu produktu 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příklad z praxe:  

Výroba odlitků ve slévárně (lití bronzových odlitků do pískových forem). 

 

 

 

 

 poloautomatizované 
 výrobní procesy atd.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Výrobní procesy – výroba odlitků ve slévárně 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3. Tržní faktory 

Významný vliv na cenu materiálu má silné konkurenční prostředí. Vhodným nástrojem 

pro odběratele je v tomto směru otevření soutěže dodavatelům prostřednictvím žádosti o 

cenovou nabídku (Request for Quotations). Cílem RFQ je oslovit dodavatele a vyzvat 

je, aby se ucházeli o možnost dodávat poptávající společnosti materiál, výrobky, 

případně služby. RFQ zahrnuje nejen dotaz na informace o ceně, ale také o platebních 

podmínkách, kvalitě materiálu, případně délce kontraktu. Čím přesněji a konkrétněji 

budou specifikovány požadavky ze strany poptávajícího, tím detailnější nabídky od 

dodavatelů získá a tím lépe je pak bude moci porovnat. Dodavatel si nikdy nemůže být 

jistý, jestli potenciální odběratel oslovil také další společnosti, proto bude jeho snahou 

vytvořit co nejzajímavější nabídku.  

Komplexním kritériem pro vyhodnocení nabídek jsou tzv. Total Costs of Ownership. Při 

výběru dodavatele nerozhoduje jen prodejní cena materiálu, ale také ostatní pořizovací 

náklady. Proces porovnávání a vyhodnocování jednotlivých nabídek má dnes mnoho 

firem usnadněn díky zavedeným vyhodnocovacím systémům. 

Pro vytvoření co nejagresivnějšího tržního prostředí nakupující čím dál častěji využívají 

možnosti nákupu materiálu metodou aukcí. Pro tyto účely dnes existuje velké množství 

internetových aplikací (eRFQ, eAuction). Nabízející, kteří jsou do aukce přihlášeni, vidí 

v reálném čase anonymní nabídky konkurence a formou holandské aukce se snaží pro 

sebe zakázku získat. Nabízející zpravidla odstoupí, pokud by byl nucen snížit cenovou 

nabídku tak, že by cena materiálu klesla pod úroveň pokrytí jeho nákladů a minimální 

marže. 

Dodavatel vychází při tvorbě cenové strategie hned z několika cílů v souladu se 

strategickým plánováním podniku. Jde o: 

a) Zisk 

• rozhodujícím faktorem pro stanovení cen bývá u většiny podniků zisk; 

• cena materiálu musí být dostatečně vysoká, aby pokryla veškeré náklady a 

zaručila určitou míru zisku.  
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b) Maximalizace zisku 

• maximalizace zisku nelze dosáhnout maximalizací cen, protože příliš vysoká 

cena výrobku v důsledku odradí zákazníka od jeho zakoupení, což má za 

následek pokles poptávky a následně pak také zisku podniku. 

c) Tržní podíl 

• získat určitý tržní podíl je především cílem společností uvádějících na trh nový 

výrobek; 

• v prvních letech je u výrobku nastavena nízká cenová hladina s cílem odstranit 

konkurenci, následně se pak téměř bez výjimky postupně zvyšuje. 

d) Růst objemu prodeje 

• růst objemu prodeje je krátkodobým cílem, který neklade důraz na růst zisku, 

avšak pouze na maximalizaci objemu prodaných výrobků. 

e) Návratnost investic 

• cílem investiční politiky podniku je výběr a realizace projektů, které přináší růst 

tržní hodnoty podniku; 

• tradiční metodou hodnocení a porovnávání investičních variant je doba 

návratnosti (tj. počet let, za který se kapitálový výdaj splatí z příjmů z investice).  

f) Špičková kvalita výrobků 

• cílem podniku je dosáhnout vedoucího postavení na trhu v kvalitě výrobků; 

• stanovená vyšší cena výrobku vypovídá o jeho vyšší kvalitě.  

g) Jiné cíle. (12) 
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4. Logistické faktory 

a) Dodací lhůta – její zkracování mimo jiné: 

• nutí dodavatele držet vysoké nevyužité kapacity; 

• nutí dodavatele držet vysoké skladové zásoby; 

• nutí dodavatele k využívání neefektivní dopravy (dle dodacích podmínek) – 

např. leteckou dopravu. 

To vše má negativní vliv na cenu materiálu. 

b) Minimální objednací množství – velikost objednacího množství ovlivňuje mimo 

jiné: 

• možnost automatizace namísto manuální práce; 

• nasazení vysokoproduktivních automatů s dlouhým nastavovacím časem 

namísto rychle nastavitelných univerzálních strojů s nižší produktivitou; 

• množstevní efekt při nákupu surovin (kovů); 

• Setup Costs. 
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1.6 Zásoby 

„Zásobami chápeme tu část užitných hodnot, které byly vyrobeny a ještě nebyly 

spotřebovány. Nejedná se pouze o hotové výrobky, ale jde také o zásoby surovin, 

základních a pomocných materiálů, paliva, polotovarů, nářadí, náhradních dílů, obalů 

a rozpracované výroby. Zásoby řeší především časový, místní, kapacitní či sortimentní 

nesoulad mezi výrobou a spotřebou a kryjí předvídané i nepředvídané výkyvy a 

poruchy. Jejich negativní vliv spočívá v tom, že váží kapitál, spotřebovávají další práci 

a prostředky a nesou s sebou i riziko znehodnocení, nepoužitelnosti či neprodejnosti.“ 

(14) 

1.6.1 Druhy zásob 

Podle Horákové a Kubáta (1999) se zásoby dělí dle účelu, pro který jsou vytvářeny. 

1. Rozpojovací zásoby jsou vytvářeny z důvodu rozpojování materiálového toku  

mezi jednotlivými články logistického řetězce, což jim umožňuje získat určitý 

stupeň nezávislosti a usnadňuje tak jejich řízení. Cílem tvorby rozpojovacích zásob 

je vyrovnat časový nebo množstevní nesoulad mezi výrobními procesy a tlumit či 

eliminovat náhodné výkyvy či poruchy.  

a) Běžné zásoby (nebo také obratové) jsou výsledkem čerpání výhod, které 

poskytuje objednávání zboží v dávkách (množstevní rabaty, úspora nákladů 

spojených s objednáním zboží). Vznikají tedy běžným doplňováním čerpaného 

materiálu nebo používaných zásob a odpovídají množství, které je potřebné 

k pokrytí poptávky v podmínkách jistoty. 

Teoreticky lze problematiku běžných zásob vysvětli následovně: V okamžiku 

dodání zboží je úroveň zásoby nejvyšší (Q), v následujícím období se 

rovnoměrně snižuje až na nulu, tj. do okamžiku, kdy by měla být obdržena nová 

dodávka (Q). Maximální výše zásoby je tedy rovna dodávce, minimální výše se 

rovná nule, průměrná zásoba pak za standardních podmínek odpovídá polovině 

objednacího množství (Q/2). 
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Budeme-li objednávat v častějších intervalech menší množství zboží, bude 

průměrná výše zásob nižší. 

Abychom zajistili, že novou dodávku obdržíme v okamžiku, kdy zásoby klesnou 

na nulu, je nutné zboží objednat s určitým předstihem.  

 

Předstih = Denní průměrná spotřeba · Dodací doba 

 

b) Pojistné zásoby slouží k vyrovnávání výkyvů v poptávce nebo dodacích lhůtách 

a udržují se nad rámec zásob běžných.  

Podle charakteru spotřeby a dodací lhůty rozlišujeme čtyři modely pojistných 

zásob: 

• spotřeba ani dodací lhůta nekolísá, oba faktory jsou konstantní; 

• spotřeba kolísá, dodací lhůta je konstantní; 

• spotřeba je konstantní, dodací lhůta kolísá; 

• kolísá spotřeba i dodací lhůta. 

S nejobtížnějšími situacemi se podnik vyrovnává v případě variability obou 

faktorů. V tomto případě je nanejvýš důležité kvalitní prognózování ze strany 

managementu podniku a výběr kvalitního dodavatele, který poskytne včasné a 

spolehlivé dodávky neboli uplatnění koncepce time-definite delivery (dodávky 

s pevnou dodací lhůtou).  

c) Vyrovnávací zásoby zachycují nepředvídatelné množstevní a časové výkyvy 

mezi navazujícími procesy ve výrobě. Vyrovnávací zásoby se zpravidla považují 

za součást zásob rozpracované výroby. 

d) Zásoby pro předzásobení utlumují předvídané výkyvy na straně vstupů 

(odstávky výrobních zařízení) i výstupů (sezónní charakter poptávky). 

2. Zásoby na logistické trase představují suroviny, materiál, či výrobky, které již byly 

z jednoho článku logistického řetězce vyexpedovány, ale doposud nebyly doručeny 

na místo určení.  
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a) Dopravní zásoby představují suroviny a hotové nebo rozpracované výrobky, 

které se v daný okamžik nachází na cestě mezi dvěma subjekty v logistickém 

řetězci. Její výše závisí na velikosti dopravní dávky a na dopravním čase. 

t
T

D
ZDOP ⋅= , 

kde  ZDOP  … průměrná dopravní zásoba, 

  D  … poptávka za rok, 

  t  … souhrnný čas, po který je jednotka dopravována (ve dnech  

    nebo týdnech), 

  T … počet časových jednotek za rok (pracovních dnů). 

b) Zásoby nedokončené výroby jsou souhrnem materiálů, součástek, atd., pro které 

byl vydán pracovní příkaz ke zpracování. Jedná se například o rozpracované 

výrobky v dílně. Průměrná výše nedokončené výroby záleží na velikosti dávky 

zadané do výroby (QD) a ta na průměrné době, která je zapotřebí k výrobě jedné 

dávky.  

t
T

D
ZNV ⋅= , kde DQND ⋅= . 

  ZNV  … zásoba nedokončené výroby, 

  D … roční výroba, 

  QD  … velikost výrobní dávky (ks), 

  N  … počet výrobních dávek za rok, 

  t … průběžná doba výroby pro jednu dávku, 

  T … počet časových jednotek za rok. 

 

U VÝROBCE se již několik let zavádí systém „One Piece Flow“, jehož 

smyslem je mimo jiné omezit zásoby nedokončené výroby na minimum. Systém 

„One Piece Flow“ je založen na principu, kdy se na každém stupni výroby 

(pracovním kroku) zpracovává právě jeden výrobek, přičemž se netvoří žádné 

mezioperační zásoby. Protikladem tohoto způsobu výroby je výroba v dávkách. 
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Zdroj: http://e-api.cz/upload.cs/a/a7f81894-s-1-opf1.jpg 
Obrázek 5: Výroba v dávkách 

Rozdíl mezi výrobou v dávkách a výrobou „One Piece Flow“ je demonstrován 

na Obrázek 5 a Obrázek 6.  

 

V případě, kdy firma 

vyrábí své produkty       

v dávkách, je každý       

z výrobních stupňů zcela 

závislý na stupni 

předcházejícím.  

 

Předpokládejme, že každý proces trvá jednu minutu a vyrábíme v dávkách deseti 

kusů. Výrobní proces začíná operací A. Pracovník postupně zpracovává materiál 

a polotovary drží na svém pracovišti, dokud nezpracuje celou dávku. Zpracování 

jedné dávky na každém stupni výroby tak trvá celkem deset minut. Z obrázku je 

patrné, že první výrobek bude dokončen za dvacet jedna minut, celá dávka pak 

za půl hodiny. 

Využití systému „One Piece Flow“ 

předpokládá, že každý výrobek 

projde všemi výrobními operacemi 

v rámci jednoho pracoviště, proto 

je výroba zcela plynulá a nehrozí 

časové prodlení z důvodu zpoždění 

výroby na předcházejícím stupni 

výrobního řetězce. 

Vycházíme-li ze stejných předpokladů jako v prvním případě, a to že jedna 

operace trvá jednu minutu a cílem je vyrobit deset kusů výrobků, pak snadno 

spočítáme, že první výrobek bude dokončen za tři minuty, deset výrobků          

za dvanáct minut (výrobky kompletujeme na třech pracovištích). (12) 

Obrázek 6: Výroba metodou One Piece Flow 
Zdroj: http://e-api.cz/upload.cs/a/aaf81894-s-2-opf2.jpg 
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3. Technologické zásoby (zásoba pro dosažená požadované kvality) umožňují 

dokončit „zrání“ (dosažení určitých požadovaných vlastností) výrobků.  

4. Strategické zásoby podniku zabezpečují jeho přežití při nenadálých kalamitních 

situacích (nedostatek zdrojů, přírodní katastrofy, stávky).  

5. Spekulační zásoby podnik utváří za účelem zvýšení zisku nebo vzniku úspor. 

Každý autor, zabývající se problematikou logistiky, pojímá toto členění individuálně. 

Odlišnosti jsou pozorovatelné vždy alespoň v jednom z pěti výše uvedených bodů.  

1.6.2 Náklady na zásoby 

1. Objednací náklady (pořizovací) na doplnění zásob. 

Objednací náklady považujeme za fixní. Patří k nim: 

• náklady na administrativu, spojenou s uzavřením příslušné smlouvy, včetně 

podílu nákladů souvisejících s výběrovým řízením na dodavatele; 

• náklady spojené s příjmem zboží, včetně kvalitativní kontroly; 

• náklady spojené s likvidací faktury; 

• dopravní náklady (pokud si podnik zboží sám dováží); 

• náklady spojené s kontrolou plnění dodavatelských smluv. 

Celková výše pořizovacích nákladů za určité období závisí na počtu vystavených 

objednávek, nikoliv na doplněném množství.  

2. Náklady na držení zásob 

Se zvyšováním objemu zásob tyto náklady rostou. Do této skupiny nákladů řadíme: 

• náklady na úroky z kapitálu vloženého do zásob – výše úroku závisí na úrokové 

míře alternativní investice; 

• náklady na skladování a na udržování (správu) zásob ve skladu – nezávislé       

na hodnotě zásob (náklady na budovy, technologické zařízení, energii, 
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pracovníky, ostrahu, …), odhadují se na cca 6 % až 7 % z průměrného stavu 

zásob v pořizovací hodnotě; 

• náklady na rizika možné neprodejnosti nebo nepoužitelnosti zásob v důsledku 

škod při skladování nebo technického zastarávání.  

V případě VÝROBCE činí kapitálové náklady na držení zásob 9,5 % z jejich 

průměrného stavu v pořizovací hodnotě.  

3. Náklady vznikající při nedostatku zásob 

Jedná se o náklady, které vznikají při situaci, kdy výrobce nemá žádané zboží na skladě 

a nemůže uspokojit potřeby zákazníka. V důsledku toho vzniknou dvě možnosti řešení: 

• Podnik nevyřízenou objednávku dále eviduje a vyřídí ji dodatečně například 

urychleným doobjednáním chybějícího zboží za zvýšených administrativních a 

dopravních nákladů. 

• Neuspokojený zákazník se se svým požadavkem obrátí na konkurenci, čímž 

podnik přichází nejen o zisk, ale také o zákazníka. 

V průmyslovém podniku vznikají náklady z nedostatku zásob nejprve v útvaru 

materiálně-technického zásobování, který ve snaze co nejrychleji chybějící materiál 

opatřit zvyšuje náklady na platy pracovníků, telefonování, cestovné, mimořádný způsob 

dopravy atd. 

Pokud se nepodaří materiál včas doplnit, začnou náklady vznikat také ve výrobním 

středisku (použití náhradního materiálu s větším odpadem, přerušení výroby). 

Náklady, které následně v důsledku chybějícího materiálu vznikají ve středisku 

odbytovém, je velmi obtížné vyjádřit konkrétní sumou finančních prostředků.         

Podle odhadů mohou tyto náklady u některých výrobků činit až 15 % hodnoty tržeb. (8) 
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1.6.3 Řízení zásob 

1. Teoretická východiska 

Cílem řízení zásob je zvyšování zásobami zatěžované rentability podniku, předvídání 

dopadů podnikových strategií na stav zásob a minimalizace celkových nákladů 

logistických činností při zachování úrovně uspokojení zákaznických potřeb. Řízení 

zásob působí na růst rentability v případě, kdy dojde ke snížení nákladů, nebo když 

přispívá ke zvýšení prodeje. 

Metody snižování nákladů spojených se zásobami: 

Metoda JUST-IN-TIME 

Popularita systému Just-in-Time (JIT) spočívá v tom, že radikálním způsobem 

minimalizuje prostředky vázané v zásobách, které hodnotí jako důsledek určitých 

poruch ve výrobě a řízení. 

Dodávky zásob metodou JIT znamenají pro odběratele jistotu, že objednaný materiál 

přijde přesně v určitý čas, den i hodinu, a nemusí proto vytvářet zbytečnou pojistnou 

zásobu, což výrazně přispívá ke snížení nákladů na držení zásob. 

Jak vypovídají informace získané z oblasti praxe, zavedení metody JIT bylo v mnoha 

podnicích neúspěšné. Tento systém vyžaduje, aby dodávky přicházely podle přesného 

harmonogramu, který je nutno dodržovat. Nejistota odběratele, pramenící z možného 

opoždění dodávek a následného zastavení provozu, vedla k vytváření „tajných zásob“. 

Ty se mohly rovnat i původní zásobě vytvářené před zavedením JIT. Systém pak ztratil 

svůj význam. (8) 
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Systém Kanban 

Systém Kanban je v mnoha literaturách pojímán odlišně. Jednak jako samostatný 

systém, který stejně tak jako systém JIT přispívá ke snížení až eliminaci zásob, a jednak 

jako nezbytná součást tohoto systému. Jeho základem je zavedení vztahu zákazník – 

dodavatel mezi jednotlivými pracovišti. 

Každé pracoviště je zároveň: 

• zákazníkem, který předává své požadavky předchozímu stupni, 

• dodavatelem, který plní požadavky následujícího stupně. 

Článek výrobního řetězce, kterému daný kanban přísluší, z něj postupně odebírá 

materiál. Dostane-li se stav zásob v kanbanu na kritickou hranici, vystaví se objednávka 

v podobě kartičky (japonsky: kan-ban). 

Při realizaci systému je nutno dodržovat tyto zásady: 

• nevyrábět na sklad, vyrábět jen na základě objednávky (karty); 

• předat dodavateli kartu jako objednávku a objednané množství s touto kartou 

opět převzít; 

• kartu vrátit jako další objednávku s potřebným předstihem; 

• na základě objednávky navazujícího pracoviště (po proudu) mu předat 

požadované množství opět s kartou. (7) 
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Systém PUSH – PULL 

Materiálový tok může být v rámci logistického řetězce řízen dvěma způsoby: 

1. Systém PUSH (tlačný systém) vychází z činnosti prvního článku řetězce.                

Po vykonání potřebných operací je výrobek předán (tlačen) dál k dalšímu článku 

řetězce, kde jsou vykonány další výrobní operace. Nevýhodou tohoto systému je riziko 

vzniku časových prodlev v důsledku nesouladu výrobních kapacit jednotlivých 

pracovišť a jejich následné zvětšování v důsledku poruch strojů, kolísání pracovního 

výkonu zaměstnanců, … V důsledku toho pak dochází k hromadění výrobků na 

některých pracovištích, které pak zpětně brzdí v další práci. 

2. Systém PULL předpokládá, že každý článek výrobního řetězce vyrobí jen tolik kusů 

výrobků, kolik si jich následující článek objednal na určitý časový úsek. Nedochází tak 

k hromadění výrobků a časovým prodlevám ve výrobě. (8) 

2. Aplikace teorie na VÝROBCI 

VÝROBCE využívá interně i ve vztahu ke svým dodavatelům systému PULL. Tedy 

principu, kdy rozpracovaný výrobek nelze předat dalšímu výrobnímu článku, dokud si 

jej sám „nevytáhne“. Pro tyto účely zde byl vytvořen a široce zaveden systém Kanban. 

Výroba v závodě je rozčleněna do sekcí a každé z těchto sekcí přísluší jeden kanban, 

odkud pracovníci odebírají materiál potřebný ke kompletaci výrobků. Jakmile zásoba 

určitého druhu kompletačních dílů dosáhne signální hranice, zaměstnanec 

prostřednictvím otočení karty u příslušného boxu upozorní dodavatele o nutnosti doplnit 

daný materiál. Po doplnění zásob se signální karta otočí do původního stavu. Materiál 

umístěný v kanbanu je až do doby, než je spotřebován ve výrobě, vlastnictvím 

dodavatele. 

Přes nesporné výhody metody JIT má tento systém vzhledem k výrazné kolísavosti a 

těžko předvídatelnému chování poptávky na daném trhu omezenou možnost širšího 

uplatnění. 
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1.7 Systém Maple 

Maple je systém počítačové algebry určený pro výuku a využití matematiky                   

v přírodovědných, technických, společenských a ekonomických oborech. Umožňuje 

symbolické a numerické matematické výpočty, jejich počítačovou vizualizaci, 

dokumentaci a publikaci. Poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí, ve kterém lze 

snadno používat matematiku. 4 

Ve své práci budu systém Maple využívat zejména k zpracování velkého množství 

matematických dat a tvorbě grafických výstupů. Tento proces je, co se týče náročnosti 

na formu zadávaných příkazů, velice jednoduchý, nicméně s ohledem na rozsah 

vstupních dat zdlouhavý. Při zadávání příkazů a výpočtech budu postupovat 

následovně: 

1. otevření vhodné knihovny 

with(plots): 

2. zadání vstupních dat 

odlitekAvar1 := ([[0, 4 650], [1, 3 920], [2, 7 130], [atd.]]); 

prumAvar1 := (3 690, x = 0..51); 

odlitekAvar2 := ([[0, 9 650], [1, 8 920],[2, 7 130], [atd.]]); 

prumAvar2 := (6 286, x = 0..51); 

atd. 

3. definování funkce 

f := plot(odlitekAvar1, týden = 0..55, ks = -900..23 000, color = blue, style = line);  

i := plot(prumAvar2, týden = 0..55, color = blue, style = point); 

j := plot(odlitekAvar2, týden = 0..55, ks = -900..23 000, color = red, style = line); 

k := plot(prumAvar2, týden = 0..55, color = red, style = point); 

atd. 

                                                 
4 Maple. [online].[cit. 2010-05-09]. Dostupné z: <http://www.maplesoft.cz/maple>. 
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4. vykreslení funkcí 

plots[display](f,i,j,k,…); 

Splnění hlavního cíle této práce – vytvoření matematického modelu, předpokládá 

využití několika dalších příkazů (např. k regresní analýze pomocí metody nejmenších 

čtverců), ty budou objasněny v kapitole 2.1. Tyto příkazy jsou převážně součástí 

předdefinované výbavy systému Maple. 
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2 Praktická část 

Praktická část práce vychází z teoretických poznatků uvedených v předchozí kapitole. 

Ústřední motiv této diplomové práce tvoří analýza zásob podniku ve vztahu                   

k minimálnímu objednacímu množství dílů a jeho vliv na nákupní cenu materiálu (dílů), 

v této části práce tomu nebude jinak. 

Všechny následující podkapitoly a informace v nich obsažené směřují k hlavnímu cíli 

práce – objektivní a nezaujaté analýze vlivu vybraných klíčových logistických 

parametrů v procesu nakupování vstupních materiálů na ekonomiku podniku a jejich 

matematické modelaci. 

2.1 Matematický model   

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření jednoduchého matematického modelu 

určeného k usnadnění odhadu vlivu velikosti minimálního objednacího množství 

materiálu na jeho cenu. Matematický model bude dále využit k analýze řízení 

skladových zásob v podniku. 

Model bude primárně sloužit k interní simulaci vlivu MOQ na cenu materiálu a 

následně k posílení vyjednávací pozice ODBĚRATELE při jednáních o ceně materiálu 

(výrobků, odlitků) s dodavatelem, a to takovým způsobem, že ODBĚRATELI umožní 

velmi přibližně předpovědět, jakou cenu může při zvoleném MOQ reálně očekávat a 

porovnat ji s cenou navrženou dodavatelem. V případě, že VÝROBCE bude rozdíly 

mezi cenami považovat za významné, vyvine na dodavatele tlak směrem k jejímu 

snížení. 

VÝROBCEM poskytnutá data využitelná ke zpracování matematického modelu jsou 

velmi omezená. Jejich vypovídací hodnota je však postačující. 
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2.1.1 Výchozí informace a data 

V rámci konkrétní produktové nabídky vytvořené DODAVATELEM je VÝROBCI 

umožněno částečně nahlédnout do struktury nákladů DODAVATELE prostřednictvím 

uvedených informací o ceně vstupního materiálu a vyrobeného odlitku a velikosti 

nákladů LB. 

Nabídka obsahuje tři položky (tj. tři druhy dílů neboli odlitků) splňující potřebné 

podmínky k tomu, aby mohly charakterizovat obecně týž výrobek. Proces jejich výroby 

je technologicky totožný, a zároveň je jejich hmotnost přibližně shodná s rozdílem 

pouhé jedné setiny kilogramu. Jedná se tedy o srovnatelné varianty, a proto je budeme 

dále uvažovat jako vstupy (jeden výrobek s cenou stanovenou při třech různých 

velikostech MOQ). 

Každému z těchto dílů je stanovena jiná hladina MOQ, což také ovlivňuje výši konečné 

ceny.  

Vzhledem k reálné situaci VÝROBCE a omezeným možnostem získat další data        

pro vytvoření modelu je třeba akceptovat tuto skutečnost jako reálnou, odpovídající 

skutečným podmínkám, a tudíž tyto informace považovat za výchozí a postačující.  

2.1.2 Konstrukce matematického modelu závislosti ceny materiálu na velikosti 

MOQ 

V následující tabulce jsou uvedena data potřebná k identifikaci funkce matematického 

modelu. 

Typ odlitku MOQ (ks) Cena materiálu M (€) LB (€) Cena odlitku P (€) 

A 500 0,287 1,128 1,415 

B 2 000 0,287 0,839 1,126 

C 16 000 0,361 0,691 1,052 

Tabulka 2: Výchozí data pro tvorbu matematického modelu 
Zdroj: ERP systém VÝROBCE 
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Na první pohled je zcela patrné, že platí rovnost: 

LBMP += , 

kde   P … cena odlitku, 

 M  …  cena materiálu, 

 LB  …  Labour and Burden (práce a režijní náklady) na jednotku 

produkce, jejichž součástí jsou také SetupCosts a marže             

na jednotku produkce. 

Důležitá poznámka: 

„SetupCosts“ psáno dohromady jako jedno slovo je chápáno jako matematická veličina. 

„Setup Costs“ psané odděleně je ekonomickým pojmem charakterizovaným v teoretické 

části práce. 

SetupCosts jsou součástí nákladů LB, proto dále platí: 

)'( jSetupCostsLBMP ++= , 

kde P … cena odlitku, 

 M  …  cena materiálu, 

 LB’  …  Labour and Burden očištěné o Setup Costs, 

 SetupCostsj  …  náklady na spuštění výroby jedné výrobní dávky vztažené      

na jednotku produkce. 

 

Na základě empirických zkušeností VÝROBCE a ze samotné logiky věci vyplývá 

skutečnost, že s rostoucí velikostí MOQ klesá cena odlitku, avšak pouze do okamžiku, 

kdy jsou SetupCosts a LB v objemu tržeb získaných za prodej výrobků tzv. 

„rozpuštěny“. 

Tuto skutečnost matematicky popíšeme klesající funkcí jako závislost ceny P               

na velikost MOQ, jejímž grafem bude příslušná část hyperboly, jak je znázorněno níže 

na Grafu 7. Přitom na horizontální osu budeme nanášet velikost zvoleného MOQ jako 
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nezávislou proměnnou a na vertikální osu cenu P jednoho kusu odlitku jako závislou 

proměnnou.  

 

Graf 7: Průběh funkce závislosti ceny odlitku P na velikosti MOQ 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
 

Vizuálním vyhodnocením modelu (grafu) hledané funkce je zřejmá volba jejího 

obecného matematického předpisu, a to: 

{ }bRxc
bx

a
xfy −∈+

+
== +,)( , 

kde x je nezávislá a y závislá proměnná a a, b, c jsou reálné konstanty (parametry). 

Pro ekonomické prostředí je třeba uvedenou matematickou funkční závislost (funkci) 

modifikovat, a to do tvaru přizpůsobeného vhodné interpretaci příslušných 

vstupujících/vystupujících ekonomických veličin: 

)()( jSetupCostsLBM
MOQ

SetupCosts
MOQfP −++== , 
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kde jsou proměnné x, y a parametry a, b, c z obecného tvaru funkce nahrazeny novými 

veličinami takto:  

x, y: y = P a, b, c: a = SetupCosts 

 x = MOQ  b = 0 

   c = M + (LB – SetupCostsj). 

 

V tomto okamžiku je možné všechna zjištěná data vložit do systému Maple a užitím 

vhodné sekvence příkazů a otevřených knihoven dospět k požadovaným cílům, tedy    

ke zjištění velikosti Setup Costs a k následné identifikaci konkrétního modelu hledané 

závislosti ceny materiálu na velikosti MOQ (tj. konkrétního předpisu hledané funkce). 

Postup výpočtu v systému Maple 

Nejprve otevřeme příslušnou statistickou knihovnu (stats), načteme do systému zjištěné 

hodnoty (MOQvalues, Pvalues, body) a zachytíme bodovým diagramem 

prostřednictvím příkazu plot (Graf 8), pro ilustraci je tento postup zachycen                   

v následující sekvenci příkazů (černě psané příkazy reflektuje systém Maple „modrou 

odezvou“): 

 

>  
>    

 

>   
 

>  
 

>  
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Graf 8: Bodový graf vlivu velikosti MOQ na cenu materiálu při MOQ ≤ 105 ks 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Užitím zabudovaných předdefinovaných (zejména statistických) prostředků a otevřením 

dalších příslušných knihoven v systému určíme analytický a odpovídající grafický 

model sledované závislosti. Z důvodu jednoduché interaktivní možnosti manipulace lze 

pro další užší či širší představu grafický výstup modifikovat při různých měřítkách.      

V Grafech 8, 9 a 10 je navíc osa MOQ vykreslena v logaritmickém měřítku. V Grafu 11 

již v lineárním. Poznamenejme, že z důvodu charakteru ekonomických veličin budou 

výsledky zobrazovány pouze v prvním kvadrantu souřadnicového systému.  

Pomocí příkazů fit a leastsquare, uvedením obecného tvaru požadované výsledné 

funkce a odkázáním na potřebná data (MOQvalues, Pvalues) byla systémem Maple 

zjištěna konkrétní funkce a hodnota Setup Costs: 

 

> 
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Porovnáme-li tuto zjištěnou funkci s jejím obecným tvarem, můžeme snadno 

identifikovat hodnoty jednotlivých konstantních veličin. 

Je-li 

)()( jSetupCostsLB
MOQ

SetupCosts
MOQfP −+==  

a současně 

036467213,1
7213115,188

)( +==
MOQ

MOQfP , 

pak: 

• SetupCosts =&  188,7 €     

• (LB – SetupCostsj) =&  1,0 €. 

  

V Maple: 

>  

 
 

Graf 9 je grafem již nalezené funkce P = f(MOQ). Rozsah hodnot na osách je zvolen 

tak, aby bylo možné následné srovnání s počátečním grafem bodovým. 

  

>  
>  
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Graf 9: Graf vlivu velikosti MOQ na cenu materiálu při MOQ ≤ 105 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Srovnání: 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
Graf 10: Srovnání bodového grafu s grafem zjištěné funkce 
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Jak již bylo řečeno, níže uvedený graf má tutéž vypovídací hodnotu jako Graf 9, 

nicméně usnadňuje utvoření konkrétnější představy o průběhu dané funkce v okolí 

zlomu, a proto je jeho znázornění zde užitečné. 

 

>  
>  
>  
 
 

 

Graf 11: Graf vlivu velikosti MOQ na cenu materiálu při MOQ ≤ 100 ks 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Diskuze:  

Z výsledných grafů a zejména z Grafu 11 je zřejmé, že v reálných podmínkách má 

smysl uvažovat o možném snižování MOQ pouze do takových hodnot, než začne cena 

materiálu růst nade všechny reálné meze. Jako hraniční lze tedy považovat „koleno“ 

grafu ve směru “zprava doleva“. 

V tomto konkrétním případě je hraničním minimálním objednacím množstvím cca 

1 000 ks. Tedy o velikosti MOQ nižší než 1 000 ks z důvodu vysokého nárůstu nákladů 

na pořízení materiálu nemá smysl uvažovat. 
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2.2 Vliv velikosti minimálního objednacího množství na výši 

 skladových zásob 

Cílem následující kapitoly je objasnit vliv velikosti MOQ na výši skladových zásob. 

Vstupy tvoří data a informace o jedné materiálové položce při dvou různých úrovních 

velikosti jejího MOQ.  Chybějící informace pro další hodnoty MOQ neumožnily využít 

danou materiálovou položku a hodnoty s ní související při tvorbě matematického 

modelu. Naopak položky, které byly při tvorbě modelu považovány za vstupy, nejsou   

z důvodu své rozdílné měsíční spotřeby využitelné při zjišťování vlivu velikosti MOQ 

na výši skladových zásob. Data, na jejichž základě byly grafy zpracovány, pochází        

z ERP systému sledované společnosti.  

V následující tabulce je jako příklad uvedena nabídka dodavatele na snížení MOQ         

u jedné vybrané skladové položky a jeho vliv na nákupní cenu. Dále pak historická 

průměrná měsíční spotřeba a nastavení bezpečnostní hladiny v plánovacím systému 

VÝROBCE. 

 

MOQ (ks) 150 50 

Hmotnost (kg) 0,650 0,650 

Aktuální cena (Purchase Price, €) 4,623 7,725 

Průměrná měsíční spotřeba (ks) 15 15 

Bezpečnostní hladina 12 12 

 Tabulka 3: Základní informace o materiálu 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Aktuální cena vychází z nabídky DODAVATELE a závisí na MOQ. 

Měsíční spotřeba materiálu ve výrobě je typická svou kolísavostí, jež je důsledkem 

sezónností stavebních prací, začátkem a koncem topné sezóny atd. V tomto konkrétním 

případě se jedná o materiál využívaný pouze k výrobě jediného specifického výrobku    

s typicky nízkou poptávkou, důsledkem čehož není kolísavost spotřeby tak významná 

jako u standardních výrobků. Srovnání vlivu velikosti MOQ na výši průměrných zásob 
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můžeme značně zjednodušit tak, že budeme předpokládat lineárnost spotřeby daného 

materiálu. Stanovme tedy výši měsíční spotřeby materiálu na 15 ks - toto číslo je 

průměrnou hodnotou spotřeby materiálu v jednotlivých měsících zvoleného období.  

Bezpečnostní hladina, pod kterou by neměl poklesnout stav zásob na skladě, byla 

firmou dle interních pokynů stanovena na 12 ks (deset dnů průměrné spotřeby násobeno 

bezpečnostním faktorem 1,6).  

Signální hladina představuje predikovanou dolní hranici objemu skladovaného 

materiálu, která v souladu s dodacími lhůtami materiálu signalizuje nutnost vystavení 

objednávky tak, aby nedošlo k poklesu zásob pod bezpečnostní hladinu, případně          

k jejich úplnému vyčerpání. V této práci vycházím při stanovování signální hladiny       

z historického vývoje spotřeby materiálu v předchozích letech a ze skutečnosti, že 

skladované zásoby by neměly dosahovat nižšího objemu, než činí velikost zásoby 

bezpečnostní. Nicméně nepříliš výrazné překročení této hladiny, které neohrozí 

plynulost výroby, je tolerováno. 

 V průběhu sbírání dat nastala situace, kdy byl aktuální stav materiálu na skladě nižší, 

než požadovaný. Důvodem byla skutečnost, že stahování dat probíhalo v době, kdy 

nebyl dokončen proces objednávky nového materiálu. Respektive objednávka již byla 

dodavateli odeslána v okamžiku, kdy se stav zásob přiblížil signální hladině, nicméně 

prozatím nedošlo k přijetí materiálu na sklad. Během této doby je ve výrobě další 

materiál spotřebováván a jeho stav tak klesá pod bezpečnostní hladinu téměř k nule, což 

může v krajním případě způsobit zastavení výroby a následně pak finanční ztráty.  

Předpokládáme, že dodací lhůta materiálu (anglicky Lead Time - LT) je vždy kratší než 

jeden pracovní týden (pět dní). 

V následujících tabulkách je uveden průběh spotřeby materiálu v podniku a jeho 

následného doplnění na sklad s ohledem na LT a stanovenou bezpečnostní hladinu     

pro dvě různé velikosti MOQ (pro 50 a 150 ks).  

Pro zdůraznění vlivu velikosti zásob podniku na jeho rentabilitu jsou data uváděna jak  

v kusech, tak v peněžních jednotkách (€). 



 

1. MOQ = 150 ks 

Období V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 XI.09 XII.09 

Inventory (ks) 12 147 132 117 102 87 72 57 42 27 12 147 132 117 102 87 72 57 42 27 

Inevntory (€) 55 679 610 541 471 402 333 263 194 125 55 679 610 541 471 402 333 263 194 125 

Average 

inventory (ks) 
91 72 

Average 

inventory (€) 
419 333 

Tabulka 4: Stav zásob materiálu podniku při MOQ = 150 ks 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

2. MOQ = 50 ks 

Období V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 XI.09 XII.09 

Inventory (ks) 12 47 32 17 52 37 22 57 42 27 12 47 32 17 52 37 22 57 42 27 

Inevntory (€) 93 363 247 131 402 286 170 440 324 209 93 363 247 131 402 286 170 54 324 209 

Average 

inventory (ks) 
35 35 

Average 

inventroy (€) 
267 267 

Tabulka 5: Stav zásob materiálu podniku při MOQ = 50 ks 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
 



 

Data uvedená v Tabulce 4 a Tabulce 5 převedeme prostřednictvím systému Maple do grafické podoby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 
Graf  12: Vliv velikosti MOQ na pr ůměrný stav zásob, MOQ = 150 ks Graf 13: Vliv velikosti MOQ na pr ůměrný stav zásob, MOQ = 50 ks 
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Pokračujme: 

Ad. 1. MOQ = 150 ks 

Vzhledem k velikosti MOQ, které činí 150 ks, odešle firma během sledovaného období 

celkem dvě objednávky dodavateli, což je názorně zobrazeno v Grafu 12. Odtud pak 

snadným výpočtem dle vzorce 

oNPMOQoN O ⋅+⋅⋅= , 

 

kde  o … počet objednávek 

 MOQ … minimální objednací množství 

 P … cena materiálu 

No … režijní náklady na objednávku,  

zjistíme velikost vynaložených nákladů (Spend) na nákup materiálu N = 1 416,9 €. 

Režijní náklady na objednávku jsou odhadnuty společností na 15 € na jeden řádek 

objednávky, tedy na objednání jedné položky, případnou kontrolu, přijetí faktury, její 

schválení, úhradu a další administrativní úkony související s objednáním materiálu. 

Tato nákladová položka byla odvozena z analýzy ročních nákladů jednotlivých 

oddělení, které se svou činností podílí na procesu objednávání materiálu. Bližší 

informace Výrobce není ochoten poskytnout. 

Zůstatková hodnota zásob (Rest) na konci roku 2009 činí 124,8 €. Toto číslo získáme, 

vynásobíme-li konečný stav zásob 27 ks aktuální cenou materiálu 4,623 €. 

Náklady na skladování materiálu činí 3,6 € na jednu tunu materiálu a jeden den. 

Celkové roční náklady na skladování jsou výsledkem pouhého dosazení do vzorce: 

365⋅⋅⋅= SS NmZTN φ , 

kde  TNS  … celkové roční náklady na skladování zásob, 

  Zø  … průměrný stav zásob, 

  m  … hmotnost odlitku v tunách, 

  NS  … jednodenní náklady na skladování jedné tuny materiálu. 
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Po dosazení získáváme celkové roční náklady na skladování ve výši 70 €. 

Ad. 2. MOQ = 50 ks 

V případě, kdy je minimální objednací množství 50 ks, je VÝROBCE nucen objednávat 

materiál v kratších intervalech. Počet objednávek se zvýšil oproti prvnímu případu, kdy 

MOQ činilo 150 ks, na šest.  

Finanční prostředky vynaložené na nákup materiálu činí 2 407,5 € a zůstatková hodnota 

zásob na konci sledovaného období je 208,6 €. Roční náklady na skladování zásob jsou 

ve výši 30 €. 

 

Srovnání: 

Vliv obou výše uvažovaných variant velikosti MOQ na celkový a průměrný stav zásob 

je znázorněn v Grafu 14. Společná vizualizace usnadňuje jejich porovnání a 

vyhodnocení. 

 
Graf 14: Vliv velikosti objednacího množství na průměrný stav zásob – srovnání 

Zdroj: vlastní zpracování 
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MOQ (ks) 150 50 

Období 1. 5. 2008 – 31. 12. 2009 

Průměrná velikost skladových zásob (ks) 82 35 

Průměrná velikost skladových zásob (€) 376 267 

Spend (€) 1 417 2 408 

Rest (€) 125 209 

Kapitálové náklady na držení zásob (€) 58 42 

Náklady na skladování zásob (€) 70 30 

Celkové náklady na pořízení a držení 
skladových zásob (€/rok) 

1 545 2 480 

Tabulka 6: Srovnání vlivu velikosti MOQ na průměrný stav zásob a ekonomiku podniku 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Roční kapitálové náklady na držení zásob činí dle údajů VÝROBCE 9,5 % z 

průměrného stavu zásob v pořizovací hodnotě. 

Průměrný stav zásob při MOQ = 150 ks v roce 2008 činil 91 kusů a v roce následujícím 

72 kusů, což v peněžním vyjádření představuje v průměru 376 €, které mohly být 

využity efektivněji. Ve druhém případě, kdy MOQ činilo 50 ks, dosahovala průměrná 

velikost skladových zásob, vyjádřená v peněžních jednotkách, 267 €, což je o cca 30 % 

méně, než v případě prvním. 

Náklady vynaložené na pořízení materiálu jsou při MOQ = 150 ks o 41 % nižší, než při 

MOQ = 50 ks, kapitálové náklady jsou o 38 % a náklady na skladování zásob o 133 % 

vyšší. Celkové náklady jsou naopak v prvním případě o cca 38 % nižší, a tedy tato 

varianta je pro podnik výhodnější. 
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2.3 Volba optimální velikosti minimálního objednacího množství  

V této části práce budu vycházet z teoretických informací, poznatků a matematického 

modelu – identifikace kapitola 2.1 a kapitola 2.2. 

Na základě informací získaných z ERP systému společnosti o průběhu spotřeby odlitků 

(materiálu) ve výrobě během jednoho roku odvodíme příčinné vztahy, které ovlivňují 

její kolísavost v rozsahu až několika desítek procent. 

V předchozí kapitole bylo možné značně zjednodušit pozorování vlivu velikosti MOQ 

na stav zásob zprůměrováním spotřebovávaného materiálu v jednotlivých měsících, 

protože cílem tohoto pozorování bylo pouze zjištění, která z variant MOQ je pro podnik 

výhodnější bez ohledu na množství materiálu spotřebovávaného ve výrobě. V praxi 

však tento vliv pominout nelze. 

Z portfolia dodávaného materiálu byly vybrány čtyři díly, a to tak, aby se odlišovaly jak 

výší roční spotřeby, tak velikostí MOQ.  

2.3.1 Výchozí informace a data 

Analýza faktorů ovlivňujících kolísavost objemu dokončených výrobků a analýza vlivu 

velikosti MOQ na cenu materiálu bude vycházet z dat uvedených v následujících 

tabulkách.  
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Typ 

odlitku 

Roční 

spotřeba (ks) 

Průměrná měsíční 

spotřeba (ks) 

Průměrná týdenní 

spotřeba (ks) 
MOQ (ks) 

Cena 

odlitku (€) 

Hmotnost 

materiálu 

(kg) 

A 93 000 7 750 1 788 

5 000 0,843 

0,3176 10 000 0,802 

20 000 0,789 

B 21 000 1 750 404 

1 000 1,324 

0,5473 3 000 1,178 

5 000 1,130 

C 2 000 167 38 

100 1,324 

0,5473 200 0,865 

300 0,490 

D 79 000 6 583 1 519 

3 000 0,771 

0,2100 4 800 0,450 

8 000 0,378 

Tabulka 7: Spotřeba odlitků ve výrobě a jejich MOQ 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Typ 

odlitku 

Měsíc roku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 4 846 7 363 7 352 8 538 7 401 8 624 7 119 3 128 11 726 12 070 9 676 5 157 

B 1 186 1 627 1 628 1 868 1 588 1 832 1 360 717 2 656 2 272 2 025 1 177 

C 99 164 159 235 192 256 127 78 255 203 153 79 

D 5 244 6 197 6 206 7 874 6 349 7 955 5 585 2 755 9 142 9 838 6 662 5 193 

Tabulka 8: Historie měsíční spotřeby odlitků 
Zdroj: ERP systém společnosti 



 

Typ odlitku 
Týden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

A 350 730 1 790 1 976 1 830 1 749 1 793 1 991 1 857 1 633 1 905 1 957 1 844 1 875 1 539 1 688 1 592 

B 68 336 404 378 412 404 421 390 415 401 408 404 357 383 408 349 371 

C 7 16 38 38 41 42 40 41 40 38 38 43 46 48 43 46 52 

D 967 1 213 1 519 1 545 1 548 1 550 1 552 1 547 1 538 1 543 1 557 1 568 1 566 1 563 1 555 1 587 1 603 

 

Typ odlitku 
Týden 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

A 1 745 1 847 1 931 1 878 1 751 1 766 1 662 1 713 1 732 1 824 1 740 1 810 1 745 0 0 1 340 1 788 

B 377 420 407 384 346 378 355 407 346 374 309 346 331 0 0 313 404 

C 47 47 49 49 48 55 55 51 47 19 38 41 29 0 0 38 40 

D 1 599 1 590 1 579 1 581 1 580 1 590 1 595 1 595 1 595 1 198 1 519 1 526 1 342 0 0 1 178 1 577 

 

Typ odlitku  
Týden 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

A 1 958 2 033 2 317 2 545 2 873 3 089 3 127 3 102 2 752 2 660 2 899 2 140 1 977 1 890 1 539 988 410 330 

B 404 530 566 571 585 584 573 570 545 578 540 503 404 404 400 220 97 56 

C 40 53 59 50 53 53 55 57 38 39 38 38 38 38 18 13 6 4 

D 1 589 1 657 1 698 1 746 2 452 2 431 2 510 2 641 2 256 1 697 1 693 1 640 1 632 1 634 1 333 1 093 788 345 

Tabulka 9: Historie týdenní spotřeby odlitků 
Zdroj: ERP systém společnosti 
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Grafická interpretace vývoje týdenní spotřeby odlitků: 

 

2.3.2 Analýza faktorů ovlivňujících kolísavost objemu dokončených výrobků 

Nízký objem produkce na počátku nového roku je způsoben dozníváním klesající 

produktivity v období svátků předcházejícího měsíce. Ještě v průběhu prvního měsíce se 

výroba dostává na úroveň běžné produkce - první prudký nárůst objemu výroby. Počet 

vyrobených kusů v následujících dvaceti šesti týdnech (období konce zimy, jara a 

počátku léta) osciluje kolem pomyslné středové hranice maximálně v rozmezí 20 %. 

Kolísavost v objemu výroby je způsobena náhodnými změnami v poptávce. Jedná se o 

klidové období, po němž následuje prudký pokles výroby až na nulu po dobu dvou 

týdnů, kdy probíhá celozávodní dovolená a výrobní linky jsou zcela zastaveny. Poté 

výroba během několika týdnů dosahuje svého maxima a narůstá oproti nejlepšímu 

výsledku z předcházejícího pololetí až o 64 % u odlitku A, 50 % u odlitku B, 54 % u 

Graf 15: Historie týdenní spotřeby odlitků 
Zdroj: vlastní zpracování 
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odlitku C, 53 % u odlitku D a 61 % u odlitku E. Vysoká poptávka v tomto období je 

způsobena sezónností stavebních prací (instalace topných zařízení do nemovitostí) a 

později také počátkem topné sezóny, kdy po zapnutí topného zařízení dochází k 

odhalení jeho nefunkčnosti. Od čtyřicátého šestého týdne výroba opět klesá, až v období 

vánočních svátků dosáhne svého minima. 

2.3.3 Návrhy řešení problému 

Jak bylo ukázáno na obecném příkladu výše, velikost MOQ ve velké míře ovlivňuje jak 

průměrný, tak aktuální stav materiálu na skladě. Na následujících čtyřech případech 

bude demonstrován průběh vývoje objemu skladovaného materiálu s ohledem na výši 

jeho spotřeby a výši MOQ. Uváděné hodnoty se vždy vztahují ke konci posledního 

pracovního dne daného týdne a následně tedy také k počátku prvního pracovního dne 

týdne následujícího. Předpokládáme, že výroba probíhá pouze v běžných pracovních 

dnech, tj. od pondělí do pátku. Dodací lhůta materiálu je deset pracovních dní. 

Uvažujme dále, že podnik objednává vždy právě jedno MOQ, tedy že velikost 

objednávaného množství je neměnná a VÝROBCE ji nemůže přizpůsobit aktuálním 

potřebám. Manuálně zadávané objednávky materiálu probíhají dle plánu vytvořeného 

na základě zjištění velikosti poptávky v daném období předchozího roku. Tyto 

předpoklady platí pro všechny čtyři typy odlitků.  

Jako příklad jsou vždy vybrány pouze tři různé velikosti MOQ, což představuje 

minimální a dostačující počet vstupních dat k využití regresní analýzy pro vytvoření 

modelu závislosti ceny materiálu na velikosti MOQ. Při rozhodování o velikosti MOQ 

se není nutné omezovat pouze na tyto tři hodnoty, ale lze využít všech alternativních 

možností. 

Bezpečnostní hladina byla stanovena na základě výpočtu využitím interního 

podnikového vzorce (průměr dvou týdnů nejvyšší spotřeby násobeno bezpečnostním 

faktorem 1,6). 
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Typ odlitku Bezpečnostní hladina (ks) 

A 4 983 

B 1 322 

C 151 

D 4 417 

Tabulka 10: Stanovená výše bezpečnostní hladiny pro vybrané odlitky 
Zdroj: vlastní zpracování 

 



 

1. Odlitek A 

 

MOQ 
Týden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5 000 4 650 3 920 7 130 5 154 8 324 6 575 4 782 7 791 5 934 9 301 7 396 5 439 8 595 6 720 5 181 8 493 6 901 

10 000 9 650 8 920 7 130 5 154 13 324 11 575 9 782 7 791 5 934 4 301 12 396 10 439 8 595 6 720 5 181 13 493 11 901 

20 000 19 650 18 920 17 130 15 154 13 324 11 575 9 782 7 791 5 934 4 301 22 396 20 439 18 595 16 720 15 181 13 493 11 901 

 

MOQ 
Týden 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

5 000 5 156 8 309 6 378 4 500 7 749 5 983 9 159 7 446 5 714 9 052 7 312 5 502 8 757 8 757 8 757 7 417 5 629 

10 000 10 156 8 309 6 378 14 500 12 749 10 983 9 159 7 446 5 714 14 052 12 312 10 502 8 757 8 757 8 757 7 417 5 629 

20 000 10 156 8 309 6 378 4 500 22 749 20 983 19 159 17 446 15 714 14 052 12 312 10 502 8 757 8 757 8 757 7 417 5 629 

 

MOQ 
Týden 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

5 000 8 671 6 638 9 321 6 776 8 903 5 814 7 687 9 585 6 833 9 173 6 274 9 134 7 157 5 267 8 728 7 740 7 330 7 000 

10 000 13 671 11 638 9 321 6 776 13 903 10 814 7 687 4 585 11 833 9 173 6 274 14 134 12 157 10 267 8 728 7 740 7 330 7 000 

20 000 23 671 21 638 19 321 16 776 13 903 10 814 7 687 4 585 21 833 19 173 16 274 14 134 12 157 10 267 8 728 7 740 7 330 7 000 

Tabulka 11: Vliv velikosti MOQ na stav zásob odlitku A 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

■ pokles objemu zásob pod signální hladinu, vystavení objednávky 

■ doručení materiálu, přijetí na sklad 

■ doručení materiálu a zároveň vystavení další objednávky z důvodu poklesu zásob pod signální hladinu 
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Vizualizace situace: 

 

 

MOQ (ks) 5 000 10 000 20 000 

Cena odlitku (€) 0,843 0,802 0,789 

Počet objednávek 19 9 4 

Průměrný stav zásob (ks) 7 152 9 363 13 210 

Průměrný stav zásob (€) 6 029 7 509 10 422 

Kapitálové náklady na držení zásob (€) 573 713 990 

Skladovací náklady (€) 2 516 3 907 5 513 

Spend (€) 80 370 72 315 63 180 

Rest (€) 5 901 5 614 5 523 

Celkové náklady na pořízení a 
skladování zásob (€/rok) 

83 459 76935 69 683 

Tabulka 12: Vyhodnocení vlivu velikosti MOQ na velikost zásob odlitku A 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
Graf 16: Aktuální a pr ůměrný stav zásob odlitku A při různých velikostech MOQ 
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Návrh řešení: 

Velikost MOQ je dle Tabulky 1 (viz kapitola 1.5) v centru zájmu všech útvarů podniku 

a také dodavatele. Dodavatel a útvar strategického nákupu požadují, aby MOQ bylo co 

nejvyšší, naopak logistika se snaží o jeho neustálé snižování. Zájem akcionářů a 

managementu o tuto problematiku je minimální. Nejsilnější protichůdné tlaky přichází 

od dodavatele a logistiků VÝROBCE. Útvar logistiky usiluje o minimalizaci 

skladových zásob a s tím související nízkou úroveň MOQ, což v konečném důsledku 

znamená pokles skladovacích nákladů na jedné straně a zvýšení počtu objednávek 

materiálu a nákladů s tím souvisejících na straně druhé. Tento model je zcela v rozporu 

s požadavky útvaru strategického nákupu, který se snaží objednací náklady neustále 

snižovat. Pokles skladových zásob a následně nákladů s tímto spojených se projeví také 

v podobě snížení kapitálových nákladů na držení zásob, čehož se snaží docílit nejen 

logistika, ale také management a akcionáři. Na druhou stranu, snižuje-li VÝROBCE 

velikost objednacího množství a požaduje-li v důsledku toho také kratší dodací lhůty, 

přistoupí dodavatel k opatření v podobě zvýšení ceny dodávaného materiálu. Zvýšení 

ceny materiálu je příčinou rostoucí hodnoty skladových zásob, což opět vede k růstu 

kapitálových nákladů na držení zásob. 

Proto je nezbytné zaměřit se při jednáních o velikosti MOQ mezi jednotlivými útvary 

podniku na ta kritéria, která se podílí na růstu nákladů v nejvyšší míře. 
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Při rozhodování o volbě velikosti MOQ je vhodné využít kromě číselně vyjádřených 

hodnot nákladových položek také grafické modely jejich průběhu (Graf 19, Graf 20). 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 17: Vliv velikosti MOQ na roční kapitálové náklady 
na držení zásob odlitku A  

Graf 18: Vliv velikosti MOQ na velikost nákladů vynaložených 
na nákup odlitku A (Spend) 

Graf 19: Vliv velikosti MOQ na velikost nákladů vynaložených 
na skladování odlitku A 

Graf 20: Srovnání vývoje nákladů u odlitku A v závislosti 
na MOQ 
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Křivka kapitálových nákladů má vždy do určitého budu na ose MOQ prudce rostoucí 

tendenci. Jakmile daného bodu dosáhne, její růst se výrazně zpomalí, až zastaví. Taktéž, 

ovšem s opačnou (klesající) tendencí, je tomu v případě nákladů vynaložených na nákup 

materiálu. Oba tyto jevy mají stejnou příčinu – vliv velikosti MOQ na cenu materiálu, 

která s rostoucí výší MOQ  výrazně klesá pouze do určitého okamžiku. V bodě, odkud 

již dále nelze snižovat výrobní náklady, se pokles ceny materiálu ustálí a cena se stává 

téměř konstantní. 

Podíl jednotlivých složek nákladů na nákladech celkových je patrný z Grafu 20. 

Můžeme říci, že kapitálové náklady a náklady na skladování tohoto materiálu jsou 

oproti jeho pořizovacím nákladům téměř zanedbatelné. 

Funkce celkových nákladů na pořízení a skladování materiálu je až k hodnotě 

odpovídající velikosti MOQ cca 20 000 ks velmi rychle klesající. 

  

Na základě matematického modelu vlivu 

velikosti MOQ na cenu materiálu a jeho 

grafického výstupu (Graf 21) doporučuji 

stanovení minimální hladiny MOQ na 

10 000 ks. Jakákoli snaha o další snižování 

velikosti MOQ pod tuto hranici by až 

několikanásobně zvýšila cenu vstupního 

materiálu (odlitku). 

 

 

Odlitek A je materiálem s nejvyšší roční spotřebou a nejvyšší hodnotou MOQ 

stanovenou na základě dohody mezi DODAVATELEM a ODBĚRATELEM s ohledem 

na nákladovost výroby. DODAVATELI se nevyplatí vyrábět menší množství dílů, než 

činí stanovené MOQ. 

Graf  21: Vliv velikosti MOQ odlitku A na jeho cenu 
Zdroj: vlastní zpracování 



80 

 

Z hlediska minimalizace vázanosti kapitálu v zásobách se jako optimální řešení jeví 

varianta první, kdy je výše MOQ stanovena na 5 000 ks. Nicméně s ohledem na náklady 

vynaložené na nákup materiálu, které jsou z důvodu rostoucí nákupní ceny oproti 

variantě druhé o 10 % a variantě třetí o 21 % vyšší, je tato varianta velmi drahá. V 

peněžním vyjádření představuje tento rozdíl až cca 17 000 €. 

Přijatelný kompromis pro všechny útvary podniku podílející se na volbě velikosti MOQ 

se nalézá v intervalu mezi cca 15 000 a 20 000 kusy dílu A. 

 

Zjištěná data usnadní „vyjednávání“ o velikosti MOQ mezi útvary v rámci podniku. 

Nicméně, než VÝROBCE zahájí jednání o ceně a velikosti MOQ také s 

DODAVATELEM, pak s ohledem na stanovenou podmínku snižování nákupní ceny v 

takovém rozsahu, aby nedošlo k ohrožení dodavatele, potřebuje získat další informace 

(velikost Setup Costs a LB DODAVATELE), což mu umožní pouhé dosazení 

základních veličin (MOQ, P) do vytvořeného matematického regresního modelu. 

V Maple: 

>  
>  
>  
 

>  

 

 
 
 

Odtud pak: 

• SetupCosts =&  367,1 € 

• (LB – SetupCostsj) =&  0,8 €. 

 

Po dosazení požadované velikosti MOQ získá VÝROBCE velmi přibližnou představu o 

výsledné ceně jednoho kusu odlitku A. 



 

2. Odlitek B 

 

MOQ 
Týden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 000 932 596 1 192 1 814 1 402 1 998 1 587 2 197 1 782 1 382 2 033 1 678 1 321 1 938 1 530 2 181 1 856 

3 000 2 932 2 596 2 192 1 814 1 402 3 998 3 587 3 197 2 782 2 382 2 033 1 678 1 321 3 938 3 530 3 181 2 856 

5 000 4 932 4 596 4 192 3 814 3 402 2 998 2 587 2 197 1 782 1 382 6 033 5 678 5 321 4 938 4 530 4 181 3 856 

 

MOQ 
Týden 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

1 000 1 479 2 059 1 692 1 308 1 962 1 584 2 229 1 822 1 448 2 141 1 832 1 486 2 169 2 169 2 169 1 856 1 452 

3 000 2 479 2 059 1 692 1 308 3 962 3 584 3 229 2 822 2 448 2 141 1 832 1 486 4 169 4 169 4 169 3 856 3 452 

5 000 3 479 3 059 2 692 2 308 1 962 1 584 6 229 5 822 5 448 5 141 4 832 4 486 4 169 4 169 4 169 3 856 3 452 

 

MOQ 
Týden 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 000 2 048 1 518 1 922 2 114 1 317 1 472 1 720 1 955 2 253 1 624 2 084 1 581 2 177 1 773 1 373 2 153 2 056 2 000 

3 000 3 048 2 518 1 922 4 114 3 317 2 472 1 720 3 955 3 253 2 624 2 084 1 581 4 177 3 773 3 373 3 153 3 056 3 000 

5 000 3 048 2 518 1 922 6 114 5 317 4 472 3 720 2 955 2 253 1 624 6 084 5 581 5 177 4 773 4 373 4 153 4 056 4 000 

Tabulka 13: Vliv velikosti MOQ na stav zásob odlitku B 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

■ pokles objemu zásob pod signální hladinu, vystavení objednávky 

■ doručení materiálu, přijetí na sklad 

■ doručení materiálu a zároveň vystavení další objednávky z důvodu poklesu zásob pod signální hladinu 
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Vizualizace situace: 

 

 

MOQ (ks) 1 000 3 000 5 000 

Cena odlitku (€) 1,324 1,178 1,130 

Počet objednávek 22 7 4 

Průměrný stav zásob (ks) 1 758 2 835 3 950 

Průměrný stav zásob (€) 2 328 3 340 4 464 

Kapitálové náklady na držení zásob (€) 221 317 427 

Skladovací náklady (€) 1 264 2 039 2 841 

Spend (€) 29 458 24 843 22 660 

Rest (€) 2 648 3 534 4 520 

Celkové náklady na pořízení a skladování 
zásob (€/rok) 30 943 27 199 25 928 

Tabulka 14: Vyhodnocení vlivu velikosti MOQ na velikost zásob odlitku B 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
Graf 22: Aktuální a pr ůměrný stav zásob odlitku B při různých velikostech MOQ 
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Návrh řešení: 

Grafické vyhodnocení dat z Tabulky 14: 

 

 

 

 

 

 

Graf 23: Vliv velikosti MOQ na roční kapitálové náklady 
nadržení zásob odlitku B  

Graf 24: Vliv velikosti MOQ na velikost nákladů vynaložených 
na nákup odlitku B (Spend) 

Graf 25: Vliv velikosti MOQ na velikost nákladů vynaložených 
na skladování odlitku B 

Graf 26: Srovnání vývoje nákladů u odlitku B v závislosti  
  na MOQ 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Grafické znázornění vlivu velikosti MOQ na cenu dílu B: 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučitelná minimální velikost MOQ odlitku B činí na základě grafického 

vyhodnocení průběhu funkce vlivu velikosti MOQ na jeho cenu 1 000 ks. Od této 

hodnoty směrem vlevo cena odlitku prudce stoupá a mnohonásobně tak zvyšuje náklady 

na pořízení materiálu a dále také náklady na skladování a kapitálové náklady na držení 

zásob. 

Prudký pokles křivky celkových nákladů se ustaluje přibližně při MOQ = 3 000 ks.  

Přijatelným kompromisem pro všechny podnikové útvary je volba minimálního 

objednacího množství přibližně v rozpětí od 2 000 do 4 000 kusů odlitků B. 

Pro získání dalších dat postupujeme jako v případě odlitku A, přitom využijeme 

matematického regresního modelu: 

>  

 

 

odtud 

• SetupCosts =&  234,9 € 

• (LB – SetupCostsj) =&  1,1 €. 

Graf 27: Vliv velikosti MOQ odlitku B na jeho cenu 
Zdroj: vlastní zpracování 



 

3. Odlitek C 

 

MOQ 
Týden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

100 93 77 139 201 160 228 183 242 207 176 236 209 176 228 185 149 224 

200 193 177 339 301 260 228 183 342 307 276 236 209 176 328 285 249 224 

300 293 277 239 201 160 428 383 342 307 276 236 209 176 428 385 349 324 

 

MOQ 
Týden 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

100 193 146 216 194 158 206 161 210 163 244 206 165 236 236 236 198 158 

200 193 146 316 294 258 206 161 310 263 244 206 165 336 336 336 298 258 

300 293 246 216 194 158 406 361 310 263 244 206 165 436 436 436 398 358 

 

MOQ 
Týden 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

100 205 236 152 160 172 175 201 244 206 167 239 208 179 241 223 210 204 200 

200 205 336 252 160 272 175 301 244 206 167 339 308 279 241 223 210 204 200 

300 305 236 152 360 272 175 401 344 306 267 239 208 179 441 423 410 404 400 

Tabulka 15: Vliv velikosti MOQ na stav zásob odlitku C 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

■ pokles objemu zásob pod signální hladinu, vystavení objednávky 

■ doručení materiálu, přijetí na sklad 

■ doručení materiálu a zároveň vystavení další objednávky z důvodu poklesu zásob pod signální hladinu
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Vizualizace situace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOQ (ks) 100 200 300 

Cena odlitku 1,324 0,865 0,490 

Počet objednávek 21 10 7 

Průměrný stav zásob (ks) 193 249 301 

Průměrný stav zásob (€) 256 216 148 

Kapitálové náklady na držení zásob (€) 24 21 14 

Skladovací náklad (€) 139 179 217 

Spend (€) 3 095 1 880 1 134 

Rest (€) 265 173 196 

Celkové náklady na pořízení a skladování 
zásob (€/rok) 

3 258 2 080 1 365 

Tabulka 16: Vyhodnocení vlivu velikosti MOQ na velikost zásob odlitku C 
Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 28: Aktuální a pr ůměrný stav zásob odlitku C při různých velikostech MOQ 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Návrh řešení: 

Grafické vyhodnocení dat z Tabulky 16: 

 

Graf 29: Vliv velikosti MOQ na ro ční kapitálové náklady 
nadržení zásob odlitku C 

Graf 30: Vliv velikosti MOQ na velikost nákladů vynaložených 
na nákup odlitku C (Spend) 

Graf 31: Vliv velikosti MOQ na velikost nákladů vynaložených 
na skladování odlitku C 

Graf 32: Srovnání vývoje nákladů u odlitku C v závislosti 
na MOQ 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Grafické znázornění vlivu velikosti MOQ na cenu dílu C: 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučitelná minimální velikost MOQ odlitku C činí na základě grafického 

vyhodnocení průběhu funkce vlivu velikosti MOQ na jeho cenu 150 ks.  

Prudký pokles křivky celkových nákladů se ustaluje přibližně při MOQ = 1 000 ks. 

Nicméně spotřeba daného odlitku je nízká, a proto není možné snižovat celkové náklady 

zvyšování velikosti MOQ na úkor růstu průměrných skladových zásob a nákladů na 

jejich skladování. 

V případě odlitku C se vyskytly při modelaci závislosti kapitálových nákladů na držení 

zásob na velikosti MOQ nesrovnalosti. Výsledná křivka funkce má směrem k nule 

prudce rostoucí tendenci. Příčinou problému je v tomto případě kolísavost kapitálových 

nákladů, které jsou zpočátku rostoucí, poté z důvodu prudkého poklesu ceny dílu a 

zároveň nízkému nárůstu průměrné zásoby klesající a dále opět rostoucí, což je 

způsobeno již téměř konstantní cenou při vysokých minimálních objednacích 

množstvích. Grafem funkce závislosti výše kapitálových nákladů na velikosti MOQ 

tedy není hyperbola. Její část však tuto závislost téměř přesně identifikuje. Proto, i přes 

zjištěnou nesrovnalost, budu s výsledným grafem této funkce dále pracovat, neboť je 

logicky vysvětlitelná. 

Graf 33: Vliv velikosti MOQ odlitku C na jeho cenu 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Přijatelným kompromisem pro všechny podnikové útvary je, s ohledem na výši 

spotřeby odlitku, volba minimálního objednacího množství v rozpětí od sto padesáti do 

tří set kusů odlitků C. 

Pro získání dalších dat postupujeme jako v případě odlitku A, přitom využijeme 

matematického regresního modelu: 

>  

 

 

odtud 

• SetupCosts =&  234,9 € 

• (LB – SetupCostsj) =&  1,1 €. 



 

4. Odlitek D 

 

MOQ 
Týden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 000 2 033 820 2 301 3 756 5 256 6 768 5 236 6 665 5 182 6 728 5 217 6 644 5 078 6 515 5 035 6 618 5 116 

4 800 3 833 2 620 5 901 9 156 7 656 6 168 4 636 7 865 6 382 4 928 8 217 6 644 5 078 8 315 6 835 5 418 8 716 

8 000 7 033 5 820 12 301 10 756 9 256 7 768 6 236 4 665 11 182 9 728 8 217 6 644 5 078 11 515 10 035 8 618 7 116 

 

MOQ 
Týden 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

3 000 6 569 5 125 6 757 5 288 6 755 5 169 6 622 5 187 6 700 5 444 6 974 5 448 7 106 7 106 7 106 5 928 7 351 

4 800 7 169 5 725 9 157 7 688 6 155 4 569 7 822 6 387 4 900 8 444 6 974 5 448 8 906 8 906 8 906 7 728 6 151 

8 000 5 569 12 125 10 757 9 288 7 755 6 169 4 622 11 187 9 700 8 444 6 974 5 448 12 106 12 106 12 106 10 928 9 351 

 

MOQ 
Týden 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

3 000 5 762 7 105 5 071 5 850 6 398 6 967 4 457 4 446 4 990 6 158 4 465 5 825 7 193 5 559 7 226 6 133 5 345 5 000 

4 800 4 562 7 705 5 671 8 250 5 798 8 167 5 657 7 446 4 990 7 958 6 265 4 625 7 793 6 159 4 826 8 533 7 745 7 400 

8 000 7 762 6 105 12 071 9 850 7 398 4 967 10 457 7 446 4 990 11 158 9 465 7 825 6 193 4 559 11 226 10 133 9 345 9 000 

Tabulka 17: Vliv velikosti MOQ na stav zásob odlitku D 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

■ pokles objemu zásob pod signální hladinu, vystavení objednávky 

■ doručení materiálu, přijetí na sklad 

■ doručení materiálu a zároveň vystavení další objednávky z důvodu poklesu zásob pod signální hladinu
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Vizualizace situace: 

 

 

MOQ (ks) 3 000 4 800 8 000 

Cena odlitku (€) 0,771 0,750 0,678 

Počet objednávek 27 17 10 

Průměrný stav zásob (ks) 5 684 6 711 8 588 

Průměrný stav zásob (€) 4 382 5 033 5 822 

Kapitálové náklady na držení zásob (€) 416 478 553 

Skladovací náklad (€) 1 568 1 852 2 370 

Spend (€) 62 856 61 455 54 390 

Rest (€) 3 855 5 550 6 102 

Celkové náklady na pořízení a 
skladování zásob (€/rok) 

64 840 63 785 57 313 

Tabulka 18: Vyhodnocení vlivu velikosti MOQ na velikost zásob odlitku D 
Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 34: Aktuální a pr ůměrný stav zásob odlitku D při různých velikostech MOQ 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Návrh řešení: 

Grafické znázornění vlivu velikosti MOQ na cenu dílu D: 

  

Graf 35: Vliv velikosti MOQ na roční kapitálové náklady 
na držení zásob odlitku D 

Graf 36: Vliv velikosti MOQ na velikost nákladů vynaložených 
na nákup odlitku D (Spend) 

Graf 37: Vliv velikosti MOQ na velikost nákladů vynaložených 
na skladování odlitku D 

Graf 38: Srovnání vývoje nákladů u odlitku D v závislosti 
na MOQ 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Grafické znázornění vlivu velikosti MOQ na cenu odlitku D: 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučitelná minimální velikost MOQ odlitku D činí na základě grafického 

vyhodnocení průběhu funkce vlivu velikosti MOQ na jeho cenu cca 5000 ks.  

Prudký pokles křivky celkových nákladů se ustaluje přibližně při MOQ = 6 000 ks.  

Přijatelným kompromisem pro všechny podnikové útvary je, s ohledem na výši 

spotřeby odlitku, volba minimálního objednacího množství v rozpětí od 6 000 do 

10 000 kusů odlitků D. 

Pro získání dalších dat postupujeme jako v případě odlitku A, přitom využijeme 

matematického regresního modelu: 

>  

 

 

odtud 

• SetupCosts =&  424,4 € 

• (LB – SetupCostsj) =&  0,6 €. 

Graf 39: Vliv velikosti MOQ odlitku B na jeho cenu 
Zdroj: vlastní zpracování 
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2.3.4 Shrnutí 

(A) Doporučení vhodné velikosti MOQ neznamená konkretizaci v podobě jediného 

čísla, ale definování úzkého intervalu hodnot. Vymezené rozpětí umožňuje 

podnikovým útvarům podílejícím se na rozhodování o výši skladových zásob, 

objednacím množství atd. vést diskuzi za účelem nalezení kompromisu a 

optimální hodnoty MOQ s ohledem na požadavky všech zúčastněných tak, aby 

nedošlo k poklesu jedněch nákladů na úkor prudkého růstu druhých. 

(B) Ačkoli při vyhodnocování jednotlivých modelových příkladů považuji náklady na 

skladování a kapitálové náklady na držení zásob za zanedbatelné, musím 

zdůraznit, že díváme-li se na zásoby z globálního hlediska, tedy uvažujeme-li 

všechen materiál (díly, výrobky atd.) na skladě, je tato myšlenka nesprávná.  

(C) VÝROBCE má ve svých skladových zásobách přibližně 3 000 druhů výrobního 

materiálu (díly, odlitky, šroubky atd.). Předpokládejme, že náklady na skladování 

jednoho druhu zásob se pohybují v průměru okolo 1 000 €/rok a kapitálové 

náklady na držení zásob činí ročně cca 300 €, pak vynásobením těchto nákladů 

počtem všech druhů skladovaného materiálu získáme povědomí o celkových 

skladovacích a kapitálových nákladech VÝROBCE: 

• náklady na skladování zásob 3 000 000 € (72 mil. Kč); 

• kapitálové náklady na držení zásob 900 000 € (21,6 mil. Kč). 

 V konečném důsledku je patrné, že se nejedná o hodnoty zanedbatelné, ale 

naopak o vysoké nákladové položky, jejichž optimalizace bude mít pozitivní vliv 

na hospodářský výsledek podniku. 

(D) Z pohledu účetnictví jsou zásoby důležitou částí majetku podniku. Nesprávné 

postupy oceňování a účtování zásob mohou mít vliv na přijímání nesprávných 

rozhodnutí, neefektivní využití finančních prostředků a mohou nepříznivě ovlivnit 

hospodaření podniku. (9) 

 O schopnosti společnosti dobře využívat vložených prostředků vypovídají mimo 

jiné ukazatel obratovosti zásob a z něj odvozený ukazatel doby obratu zásob, 

který udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Tedy čím 
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nižší je velikost MOQ, tím rychleji jsou zásoby spotřebovány (obratovost zásob je 

vyšší a doba obratu zásob kratší) a situace podniku je lepší. Podnik však musí 

pamatovat na optimální velikost zásob. (10) 

 Zásoby jsou jednou ze složek oběžných aktiv, k jejichž krytí je nutná odpovídající 

hodnota na straně pasiv. V případě VÝROBCE jsou skladové zásoby velmi 

rychle spotřebovávány, a proto je jejich hodnota vyrovnána na straně pasiv 

krátkodobými závazky, a to především závazky z obchodních vztahů.  

 Pokles stavu zásob na straně aktiv se projeví také v poklesu zdrojů nutných k 

jejich financování na straně pasiv. Následně pak dojde ke snížení nákladových 

úroků, což se pozitivně projeví ve výsledku hospodaření VÝROBCE. 

 

Shrneme-li všechny zmíněné poznatky, můžeme říci, že optimální velikost MOQ je co 

nejnižší s ohledem na kapitálové náklady na držení zásob, skladovací náklady a 

případně náklady na cizí kapitál a co nejvyšší s ohledem na cenu materiálu, objednací a 

manipulační náklady a potřebu dostatečného množství zásob k plynulému průběhu 

výroby. 

Cílem této kapitoly bylo najít optimální řešení pro uspokojení všech těchto požadavků a 

ukázat, jakou cestou lze k tomuto řešení dospět. 
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Závěr 

Matematické modelování je vhodným nástrojem k řešení mnoha ekonomických otázek 

a problémů. V případě zadání této diplomové práce se matematická modelace              

za podpory počítačového systému Maple s grafickými a číselnými výstupy ukázala 

jednoznačně velmi příhodným prostředkem pro dosažení hlavního cíle práce – analýzy 

vlivu nastavení vybraných klíčových logistických parametrů v procesu nakupování 

vstupních materiálů na ekonomiku konkrétního podniku. Hlavního cíle bylo dosaženo 

naplněním dílčích cílů, což lze (při zohlednění dílčích doporučení a následného shrnutí, 

jež jsou podrobně prezentována v odstavci 2.3) stručně shrnout do následných závěrů a 

doporučení: 

Zdůvodněním nutnosti spolupráce mezi jednotlivými články logistického řetězce         

na snižování nákladů byla objasněna také podmínka zadavatele práce – nesnižovat 

vlastní náklady na úkor růstu nákladů dodavatele, a vyhnout se tak riziku jeho 

existenčního ohrožení. Prostor, který má dodavatel ke snížení nákladů, není VÝROBCI 

znám. Avšak dobré obchodní vztahy, vzájemné poskytování informací mezi subjekty    

v logistickém řetězci a vlastní zkušenosti VÝROBCE jej pomohou velmi přibližně určit. 

Jedním z přínosů práce je vytvoření definice a metody identifikace nákladové položky 

Setup Costs u dodavatele, a to na základě velmi omezených a většinou nepřímých 

informací, které má VÝROBCE k dispozici. Výše této nákladové položky je téměř 

neměnná a při dané technologii minimálně ovlivnitelná. Role Setup Costs se ukázala být 

naprosto klíčovou pro optimální nastavení některých objednacích parametrů, zejména 

pak minimálního objednacího množství materiálu (MOQ).  

Nákladovost VÝROBCE je významně ovlivněna zejména velikostí minimálního 

objednacího množství materiálu. Analyzováním vlivu velikosti MOQ na další logistické 

parametry (cenu materiálu, náklady) jsem dospěla k závěru, že velikost MOQ nelze 

jednoznačně stanovit na jedinou určitou hladinu. Je však možné přibližně vymezit 

interval hodnot, v jehož rámci by se měl VÝROBCE při volbě MOQ pohybovat. 

Vymezením vhodného „manévrovacího“ prostoru je možno vytyčit hranice                

pro požadavky jednotlivých podnikových útvarů tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému 
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růstu nákladů VÝROBCE. Tím je rovněž podpořena vyšší variabilita a okamžitá 

operativní možnost nastavení vhodné hladiny MOQ.  

Závěrem lze konstatovat, že optimální velikost MOQ je taková, kdy žádná                      

z nákladových položek neklesá na úkor prudkého růstu ostatních. K jejímu zjištění lze 

plně využít matematického modelu a postupů nalezených v rámci této práce. 
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