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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací za pomocí 

matematických a statistických metod. Jedno z témat týkající se této problematiky je řízení 

zásob. Diplomová práce se zabývá řízením zásob v pizzerii, kterou jsem důkladně 

zanalyzoval a na základě získaných dat a potřebných metod navrhl softwarovou aplikaci 

pro zjednodušení a urychlení zásobování surovin. 

Abstract 

This thesis focuses on the support of software applications development using 

mathematical and statistical methods. One of the topics related to this issue is inventory 

management. The thesis deals with inventory management in the pizzeria, which I have 

thoroughly analyzed and based on the data and methods needed to design a software 

application to simplify and accelerate the supply of raw materials. 
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ÚVOD 

Pro zpracování diplomové práce jsem si vybral téma, které se zabývá řízení zásob. Práce 

se zabývá evidenci zboží v blanenské pizzerii, ve které již půl roku pracuji a jsem 

nedílnou součástí personálu. Majitel pizzerie souhlasil s uvedením veškerých informací 

týkající se provozovny. Práce je rozdělena do několika segmentů a každý segment 

se zabývá svoji danou problematikou. Diplomová práce částečně navazuje na moji 

bakalářskou práci, která se věnovala také řízení zásob. 

První kapitola se zabývá výhradně teorií týkající se řízením zásob, metodami pro jejich 

řízení a východisky pro pochopení dané problematiky. V jednotlivých částech kapitoly 

jsou rozepsány znaky a vlastnosti potřené problematiky pro následné zpracování práce. 

Některé prvky, s kterými se v práci pracuje detailněji, jsou rozčleněny do samostatných 

částí dle jejich funkce v dané provozovně. Samozřejmě nechybí bližší zpracování 

základních metod řízení zásob, aby se jednoznačně a přehledně vybrala nejvhodnější 

metodika pro zpracování práce, včetně funkcí, algoritmů a dat potřebné pro následné 

vytvoření návrhu pro softwarovou aplikaci do pizzerie. 

Další kapitola se zabývá analýzou současného stavu pizzerie, kde v první části seznamuji 

čtenáře se základními informacemi o zkoumané pizzerii. Dále je zboží pro přehlednost 

rozděleno do jednotlivých kategorií podle druhu. Těchto kategorií je celkově pět. V každé 

kategorii je seznam jednotlivých surovin uspořádány do tabulek pro přehlednost a vzhled 

práce. Po části zabývající se analýzou surovin je část popisující fázi nakupování. Zde 

je uvedeno, jakým způsobem se jednotlivé suroviny objednávají, jak často jednotliví 

dodavatelé zboží dováží a v jakém časovém horizontu se jednotlivé cykly objednávek 

opakují.   
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Poslední kapitolou této práce je samotný návrh vlastního řešení aplikace. Za pomocí 

vývojového prostředí VBA (Visual Basic for Applications) od tvůrců Microsoft Excel 

2013, je vyvinuta a vzhledově navrhnuta aplikace na řízení zásob zboží za pomocí čteček 

čárových kódů pro vybranou pizzerii. Samotná aplikace se skládá z mnoha částí, které 

na sebe navazují. Jednotlivé části a funkce aplikace jsou popsány v kapitolách návrhu 

řešení. Na úvod je pro čtenáře připraveno malé seznámení s prostředím VBA, dále jsou 

popsány hlavní funkce aplikace, na které navazují další, podpůrné funkce, vše je detailně 

rozepsané pro perfektní porozumění navrhovaného řešení včetně obrázků jednotlivých 

funkcí a tlačítek. 

Na závěr je vypracována finanční kalkulace projektu pro případ zavedení navrhované 

softwarové aplikace do provozu a kapitola zabývající se efektivním řízení zásob 

při použití aplikace. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je uplatnění vybraných matematických a statistických 

metod pro podporu vývoje software ve zvoleném podniku, určený pro evidenci zásob 

pomocí čteček čárových kódů a řízení vybraných druhů zásob, které firma potřebuje 

pro výrobu svých produktů. Práce bude zaměřena výhradně na metody používané 

pro řízení zásobování dané problematiky provozu a vedení pizzerie. Jedna z důležitých 

částí práce je samotná analýza současného stavu pizzerie z pohledu zásobování, 

tedy samotné uskladnění zboží do předem stanoveného místa. Z výsledku analýzy budou 

známa možná slabá místa, se kterými se bude dále pracovat. Tato část se bude zabývat 

samotným návrhem softwarové aplikace navrženým na míru pro zkoumanou pizzerii. 

Jednou z hlavních funkcí bude evidence zboží pomocí čteček čárových kódů, dále za 

pomocí matematických a statistických metod budou určeny potřebné výpočty dané 

problematiky, na nichž budou navazovat funkce jako např. upozornění hodnot pojistné 

zásoby apod. 

 

Návrh aplikace bude vycházet z analytické části ze zjištěných nedostatků zkoumané 

pizzerie. V jednotlivých částech analýzy budou zaznamenány informace od manažera 

pizzerie doplněné nezbytnými daty pro následné zpracování aplikace. Získané informace 

budou zpracovány do takové podoby, na kterou lze vybrat jeden z modelů řízení zásob, 

v tomto případě model nezávislé poptávky. S modelem nezávislé poptávky se pojí tzv. 

norma pojistné zásoby, která určuje spodní hranici zboží, kdy provoz pizzerie není 

ohrožen nedostatkem zboží na skladě. Ze získaných výpočtů a s pomocí programu 

MS Excel 2013 bude navrhnuta softwarová aplikace odpovídající požadavkům. Aplikace 

by měla být schopna v první řadě zjednodušit a urychlit evidenci zboží pomocí čteček 

čárových kódů, popřípadě manuálně, dále upozorňovat uživatele na dobu trvanlivosti 

jednotlivých surovin a vytvářet seskupený nákupní seznam, který bude možno vytisknout 

či přeposlat do mobilního telefonu nebo tabletu. Všechny funkce aplikace budou detailně 

popsány v jednotlivých podkapitolách s grafickým náhledem v části návrhu řešení.  
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2 PRVNÍ ČÁST TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

První část, teoretická východiska práce, se zabývá vybranými metodami řízení zásob, 

které jsou vhodné pro řešení daného problému v pizzerii. Jsou zde popsány různé metody, 

ze kterých se vybere jedna metoda, která nejlépe vystihuje postup řešení pro daný typ 

poptávky. Za pomocí vybrané metody se provede následná analýza pizzerie a navrhne 

se adekvátní návrh řešení s finanční kalkulací implementace. 

V první řadě jsou zavedeny základní pojmy týkající se teorie o řízení zásob, které 

se budou používat (1, s. 48). 

Zásobu lze chápat jako část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale dosud nebyly 

spotřebovány. Jsou činitelem, který ovlivňují výsledek hospodářství podniku. Zásoba 

by měla být na jednu stranu co nejmenší, z důvodu vázání kapitálu a prostředků na její 

udržování a skladování, na druhou stranu co největší, aby vyhovovala požadavkům 

vedení podniku. Obě hlediska jsou si opakem, tudíž prodejní organizace musí volit 

kompromis, který spočívá v organizaci a řízení velikosti zásoby (1, s. 48). 

V podnicích se používá jen několik veličin popisující okamžitou velikost zásoby, jejichž 

obsah je definován podle účelu použití. V tomto případě bude stačit znát dvě, a to fyzická 

a aktuální zásoba. 

 Fyzická zásoba říká, kolik položek je momentálně na skladě. S přijetím položek 

se hodnota zvyšuje, a naopak při výdeji položek se hodnota snižuje. 

 Aktuální zásoba je rozdíl mezi fyzikou zásobou a nesplněnými požadavky 

na výdej položek, popřípadě součet fyzické zásoby s dosud nevyřízenými 

objednávkami na doplnění zásob. Aktuální zásoba se zvětšuje po potvrzení 

objednávek nebo po vydání výrobních příkazů a zmenšuje při uplatnění 

požadavku na výdej (3, s. 80). 

„Řízení zásob (anglický termín Investory Management) představuje efektivní zacházení 

a hospodaření se zásobami.“ Cílem je udržovat zásoby na takové úrovni a v takovém 

složení, aby se zajistila nepřerušovaná výroba ve výrobním podniku či, aby byly 
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uspokojovány požadavky zákazníků, přičemž celkové náklady spojené s touto činností 

by měly být co nejmenší (1, s. 48). 

Řízení zásob neobsahuje pouze samotnou existenci zásob a jejich vývoj, ale také péči 

o strukturu zásob, jejich uchování a využití, dále efektivní hospodářství s nimi a využití 

všech dostupných rezerv. Pozorovacím prvkem každé společnosti by měla být právě tato 

zásoba. Správné řízení zásob může velmi dobře přispět ke zlepšení výsledku hospodářství 

a také k úspěchu podniku na trhu (3, s. 69). 

„Volba systému řízení zásob je ovlivněna typem poptávky, kterou podle způsobu jejího 

vzniku dělíme na závislou a nezávislou poptávku.“ 

 Závislá poptávka je určena dle požadavků výroby, tzn. výrobky, které jsou 

vyráběny na sklad nebo zhotoveny na zakázku. 

 K nezávislé poptávce dochází náhodně, přičemž podnik či prodejní organizace 

nemá přímí vliv na okamžik jejího dopadu a její velikost. Charakter této poptávky 

odpovídá poptávce po hotových výrobcích nebo potřeba náhradních dílů (servis, 

opravy). Nezávislou poptávku lze pouze předpovídat za pomocí statistických 

metod (1, s. 49). 

Řízení zásob také představuje komplexní činnosti, pod kterými si můžeme představit 

např. plánování, analýzy, operativní činnosti, kontrolní operace v rámci jednotlivých 

skupin zásob i v rámci zásob jako celku (3, s.69). 

2.1 Druhy zásob podle funkce v podniku 

Funkce jednotlivých druhů zásob má velmi silný vliv na způsob jejich řízení. Z hlediska 

jejich funkce jsou rozděleny do pěti skupin (3, s. 73). 

2.1.1 Rozpojovací zásoby 

Jedním z hlavních důvodů pro vytvoření zásob je rozpojování materiálového toku mezi 

články řetězce nebo procesy. Rozpojování výstupů může mít dva cíle. Jeden je vyrovnat 
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časový nebo množstevní nesoulad mezi jednotlivými procesy, a druhý potlačit nebo úplně 

zachytit náhodné výkyvy. Rozpojovací zásoby se dělí na čtyři skupiny; obratová, pojistná, 

vyrovnávací a předzásobení (3, s. 73-74). 

 Obratová zásoba má na starost nákup, výrobu nebo dopravu v dávkách. Velikost 

dávky je větší než potřeba. 

 Pojistná zásoba se vytváří zejména za účelem, aby požadované míry vykryly 

na vstupu i výstupu náhodné výkyvy. Vytváří se běžně u prodávaných 

či spotřebovávaných položek. 

 Vyrovnávací zásobu se využívá při nepředvídatelných okamžicích výkyvů mezi 

propojenými procesy ve výrobě, např. u linkové výroby. Může se jednat o výkyvy 

v množství anebo v čase. 

 Zásoba pro předzásobení potlačuje předvídané větší výkyvy jak na výstupu, tak 

i vstupu. Je vytvářena buď jednorázově, opakovaně nebo pravidelně (3, s. 73-74). 

2.1.2 Zásoby na logistické trase 

Pod zásobami na logistické trase si lze představit materiály nebo výrobky, které mají 

konkrétní určení, už byly exportovány z výrobního místa, ale dosud nedorazily na cílové 

místo v logickém řetězci. Patří sem dopravní zásoby a zásoba rozpracované výroby. 

 Dopravní zásoba je zboží na cestě z jednoho místa na druhé místo. Dopravní čas 

se počítá od bodu, kdy je dodávka připravena k odvezení, až do zaevidování 

do systému u příjemce. 

 Zásoba rozpracované výroby obsahuje materiály a díly, které byly zadány 

do výroby, ale nebyly dosud zpracovány. Průběžná doba výroby začíná výdejem 

materiálu či dílů a končí uskladněním hotového výrobku na dané místo (3, s. 74). 

2.1.3 Technologické zásoby 

Do této skupiny patří materiály a výrobky, které před dalším zpracování potřebují 

z technických důvodů nějaký čas na uskladnění, aby získaly potřebné vlastnosti. Bývají 

často součástí technologického procesu, proto by měly být zařazeny do rozpracované 
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výroby, ale z důvodu tradice a specifičnosti jsou odděleny, např. vysoušení dřeva, zrání 

sýrů, piva nebo vína. Lze do této kategorie zařadit i zásoby hromadných materiálů, aby 

se zajistilo jejich standartní složení, např. skládky železné rudy, mísiče surového železa 

u vysokých pecí (3, s. 75). 

2.1.4 Strategické zásoby 

Hlavním úkolem strategické zásoby je, aby především zajistila přežití podniku v případě 

nepředvídaných kalamit v zásobování způsobených živelnými pohromami, stávek nebo 

válek. Strategické zásoby se nedají počítat mezi řízení zásob v obvyklém smyslu, jelikož 

o vytvoření i velikosti rozhoduje vrcholný management (3, s. 75). 

2.1.5 Spekulační zásoby 

Spekulační zásoby se dají popsat jako zásoby pro případ dlouhodobého zvýšení cen 

nakupovaných materiálů. Nákup obvykle probíhá ve velkých dodávkách a z hlediska 

řízení zásob výhradně předčasně. Představují tak specifický druh zásob pro předzásobení 

a může být použit i pro řízení zásob obvyklým způsobem (3, s. 75). 

2.2 Model závislé poptávky 

V této části se pojednává o základním modelu řízení zásob, který umožňuje určit 

dostatečnou velikost objednávky jedné položky zásob, která minimalizuje náklady 

na pořízení a údržbu (1, s. 49). 

Pro použití tohoto modelu je zapotřebí, aby: 

 čerpání položky ze zásob bylo nenáhodné, 

 pořizovací lhůta a velikost dodávek položky bylo konstantní, 

 nákupní cena položky byla nezávislá na velikosti objednávky, 

 se nepřipouštělo nedostatek zásob položky, 

 k doplnění zásob položky docházelo v jednom časovém okamžiku (1, s. 49). 
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Zde se pravidelně objevují shodné dodávkové cykly, viz obrázek č. 1. Časová osa t, na 

vodorovné ose, představuje plynoucí čas a na svislé ose se zobrazuje množství 

spotřebované položky během této doby t. Tučně zvýrazněná úsečka, která spojuje bod q 

na svislé ose s bodem tc na časové ose, znázorňuje průběh čerpání položky z dodávky 

doby t (1, s. 50). 

Detailní popis symbolů na obrázku: 

 úsečka tc označuje dobu trvání cyklu, tj. dobu mezi dvěma dodávkami, 

 úsečka td označuje délku pořizovací lhůty, tedy doby, která uplyne mezi dobou 

od vydání signálu o potřebě objednat položku až po příjem dodávky této položky, 

 bod Bo označuje signální úroveň, která popisuje takovou výši zásoby položky, 

při které je nezbytně nutné objednat její novou dodávku. Tato zmíněná 

objednávka by měla být dodána nejpozději do doby, kdy skutečná zásoba položky 

je zcela vyčerpána. Bod na časové ose, který vycházející z dobu Bo a protíná 

tučnou úsečku, která představuje čerpání zásob, je doba vystavení objednávky 

(1, s. 50).  

 

Obrázek č. 1: Dodávkový cyklus řízení zásob 

(Zdroj: 1, s. 50) 

Tento model vyžaduje určení optimální velikosti dodávky, označíme ji q*, která 

minimalizuje celkové roční náklady, označené jako N(q). Celkové roční náklady 

se skládají ze dvou dalších, a to skladovacích nákladů (Ns) a dodávkových nákladů (Nd). 

Roční skladovací náklady jsou vyjádřeny součinem c1*q/2, kde koeficient c1 představuje 

náklady na držení jednotlivých zásob položky za rok. Pod tímto pojmem si lze představit 

např. náklady na držení finančních prostředků nebo náklady na správu zásob. Druhá část 

rovnice vyjadřuje průměrný stav zásob v jednom cyklu. Dodávkové roční náklady jsou 
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vyjádřen podobným součinem ( c2*Q/q), kde koeficient c2 představuje pořizovací náklady 

jedné dodávky položky. Pod tímto si lze představit náklady na dopravu nebo náklady 

na kontrolu a uskladnění dodávky. Zlomek Q/q vyjadřuje počet dodávek, přičemž pod 

číslem Q se skrývají celkové požadované množství položky za jeden rok. Po sečtení 

těchto dvou nákladů a dosazením rozepsaných součinů získáme funkci celkových ročních 

nákladů, která se označuje N(q), 

  𝑁(𝑞) = 𝑁𝑠 + 𝑁𝑑 =
𝑐1𝑞

2
+  

𝑐2𝑄

𝑞
 (1, s. 50).   (1.1) 

Dále je potřeba se zaměřit na vyjádření dílčích částí dané funkce, které se používají 

k dalším potřebným výpočtům. Za pomocí derivací lze danou funkci upravit do tvarů, 

ze kterých se vyjádří požadovaná hodnota k určení její velikosti. 

 Hodnotu optimální velikosti dodávky (q*) lze vypočítat za pomocí funkce N(q), 

která se z derivuje podle proměnné q. Poté získanou derivaci položíme rovno nule 

a získáme tak rovnici ve tvaru 

   
𝑑𝑁(𝑞)

𝑑𝑞
=  

𝑐1

2
−  

𝑐2𝑄

𝑞2 = 0,     (1.2) 

kde řešením je číslo q*, které vyjádříme vzorcem 

  𝑞∗ =  √
2𝑄𝑐2

𝑐1
      (1.3) 

který je znám pod názvem „Harrisův-Wilsonův vzorec“. 

 Když do předpisu (1.1) pro funkci N(q) dosadíme q*, tak po úpravě pro hodnotu 

N(q*) minimálních ročních nákladů dodávek dostaneme vzorec 

  𝑁(𝑞∗) =  √2𝑄𝑐1𝑐2 .     (1.4) 

 Zlomek Q/q* vyjadřuje počet dodávek položky za rok při optimální velikosti 

dodávky. Délku jednoho cyklu při optimální velikosti dodávky určuje převrácená 

hodnota tohoto zlomku, označená jako 𝑡𝑐
∗ ve tvaru 

  𝑡𝑐
∗ =  

𝑞∗

𝑄
 .      (1.5) 

 Pro Bo, neboli signální úroveň, platí vzorec odvozený z podobnosti dvou 

pravoúhlých trojúhelníků z obrázku č. 1, a to 

  𝐵𝑜 =  
𝑞∗𝑡𝑑

𝑡𝑐
∗  (1, s. 51).     (1.6) 



 

19 
 

2.2.1 Posouzení odchylky od optimální velikosti dodávky 

Jelikož jsou položky dodávány v balících o pevném počtu kusů, není tedy možné 

realizovat optimální velikost dodávky q*. Pro tento případ je vhodné zvolit velikost 

dodávky položky, která je od optimální velikosti odlišná. Poté je zapotřebí posoudit, jak 

se hodnota vzniklých nákladů, vzorec (1.1), změní vůči její optimální hodnotě, vzorec 

(1.4). Z výše uvedených údajů je sestaven vzorec (1.7), kde v čitateli jsou náklady 

dodávky pro k-krát její optimální hodnoty a ve jmenovateli jsou náklady dodávky pro její 

optimální velikost 

  
𝑁(𝑘𝑞∗)

𝑁(𝑞∗)
=  

𝑐1𝑘𝑞∗

2
+ 

𝑐2𝑄

𝑘𝑞∗

√2𝑄𝑐1𝑐2
 (1, s. 51).    (1.7) 

Po dosazení hodnoty výrazu q*, vzorec (1.3), do vzorce uvedeném výše, získáme 

po úpravě zjednodušený vzorec ve tvaru 

  
𝑁(𝑘𝑞∗)

𝑁(𝑞∗)
=  

1

2
(𝑘 +

1

𝑘
) (1, s. 52).    (1.8) 

V tabulce č. 1 je ukázáno, jak se mění poměr těchto dvou nákladů dodávky pro uvedené 

násobky kq* (1, s. 52). 

Tabulka č. 1: Tabulka změna poměr N(kg*)/N(q*) 
(Zdroj: 1, s. 52) 

k Změna oproti q* N(kg*)/N(q*) Změna N(kg*) oproti N(q*) 

0,8 o 20 %méně 1,025 o 2,5 % více 

0,9 o 10 % méně 1,0056 o 0,56 % více 

1,1 o 10 % více 1,0045 o 0,45 % více 

1,2 o 20 % více 1,017 o 1,7 % více 

První sloupec tabulky č. 1 obsahuje zvolené k násobky hodnoty q*, druhý sloupec 

zobrazuje procentuální změnu dodávky vůči optimální. Ve třetím sloupci je hodnota 

vypočítaná z výrazu (1.8) a v posledním sloupci je změna ceny dodávky o velikost kq* 

vůči optimální velkosti dodávky (1, s. 52). 
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2.2.2 Případ velikosti dodávek v násobném množství 

Tato kapitola se nezabývá velikosti dodávek, které nabývají libovolné hodnoty, ale 

je zaměřena na dodávky dodávaných v násobcích jistého množství označovaného jako m. 

Pro optimální velikost dodávky lze využít derivaci funkce N(q), protože tato funkce 

je definována pro diskrétní hodnoty q. V tomto konkrétním případě se postupuje trochu 

jinak (1, s. 54). 

 Použije-li se pro optimální množství v dodávce známé označení q*, pak musí platit 

dvě nerovnice: 

  𝑁(𝑞∗) ≤ 𝑁(𝑞∗ − 𝑚) a 𝑁(𝑞∗) ≤ 𝑁(𝑞∗ + 𝑚).   (1.9) 

 

 Při dosazení funkce N(q) vztahem (1.1) do levé strany nerovnice, dostaneme 

  𝑐1
𝑞∗

2
+ 𝑐2

𝑄

𝑞∗ ≤  𝑐1
𝑞∗−𝑚

2
+ 𝑐2

𝑄

𝑞∗− 𝑚
.    (2.0) 

 Po algebraických úpravách vyplývá první podmínku pro q*, 

  𝑞∗(𝑞∗ − 𝑚) ≤  
2𝑄𝑐2

𝑐1
.     (2.1) 

 

 Při dosazení funkce N(q) jako ve druhém bodě, ale na pravou stranu nerovnice, 

dostaneme 

  𝑐1
𝑞∗

2
+ 𝑐2

𝑄

𝑞∗ ≤  𝑐1
𝑞∗+𝑚

2
+ 𝑐2

𝑄

𝑞∗+ 𝑚
.    (2.2) 

 Zde opět po algebraické úpravě vyplývá tentokrát druhou podmínku pro q* 

ve tvaru 

  𝑞∗(𝑞∗ + 𝑚) ≥  
2𝑄𝑐2

𝑐1
.     (2.3) 

 Nakonec po všech těchto krocích a úpravách získáme optimální velikost 

objednávky q* ve tvaru nerovnice 

  𝑞∗(𝑞∗ − 𝑚)  ≤  
2𝑄𝑐2

𝑐1
 ≤  𝑞∗(𝑞∗ + 𝑚) (1, s. 54-55).   (2.4) 
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2.3 Model nezávislé poptávky 

Tato kapitola se zabávý modelem řízení zásob při nezávislé poptávce. Čerpání položky 

ze zásoby je náhodné, to znamená, že příchod požadavků a jejich velkost je náhodný. 

Z toho vyplývá, že pořizovací lhůta je náhodná nebo pevně dána. Pro lepší pochopení 

problematiky jsou uvedeny některé parametry řízení zásob tohoto modelu, které byly 

v předchozí kapitole označeny jako signální úroveň, a také parametry pro velikost 

pojistné zásoby (1, s. 56). 

Používá se mnoho variant objednacích systémů, které se zabývají dvěma hlavními 

otázkami, a to „kdy a kolik objednat“, aby zásoby položek byly doplněny. Předpokladem 

pro tyto systémy je, že požadavky na položky mají nezávislý charakter, jsou stejnoměrné 

a ustálené, což značí náhodné kolísání velikosti požadavků okolo průměrné hodnoty, 

která se s časem nemění (1, s. 56). 

2.3.1 Určení doby „kdy objednat“  

Na tuto problematiku se v praxi využívají dvě varianty určení doby. První varianta 

využívá porovnání aktuální zásoby se signální úrovní. Druhá varianta využívá také 

aktuální zásoby, ale porovnává je s objednací úrovní (1, s. 57). 

První varianta porovnává aktuální zásobu položky se signální úrovní Bo, a to průběžně, 

při každém výdeji položky. Signál, který oznamuje vystavení objednávky k doplnění 

zásob, se vydává okamžitě, jak klesne velikost její aktuální zásoby pod signální úroveň 

tak, aby k opětovnému doplnění velikosti zásoby položek došlo ve chvíli vyčerpání 

veškerých zásob. Signální úroveň musí mít takovou hodnotu, aby během procesu 

doručování nemohla zásoba položek být zcela vyčerpána (1, s. 57). 

Druhá varianty porovnává aktuální zásobu s objednací úrovní, označovanou Bk, a to 

periodicky, což se provádí v intervalech o pevné délce (např. denně, týdně nebo měsíčně) 

(1, s. 57). 
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2.3.2 Určení „kolik objednat“ 

Na tuto problematiku se v praxi také využívají dvě varianty určené podle velikosti 

objednávky. V první variantě je velikost objednaného množství pro doplnění zásob pevně 

dána, označena jako Q. Ve druhé variantě se objednává množství položek, které odpovídá 

rozdílu mezi předem určenou hodnotou (tzv. cílovou hodnotou), označena jako S, 

a velikostí aktuální zásoby položek v okamžiku vyslání signálu. Tím se získávají, díky 

kombinaci těchto variant, čtyři objednací systémy => (Bo,Q), (Bo,S), (Bk,Q), (Bk,S) 

(1, s. 57). 

Signální úroveň musí být dostatečně vysoká, aby pokryla očekávanou poptávku během 

pořizovací lhůty, a také aby pokryla nečekané výkyvy, které mohou byt způsobeny 

změnou velikosti poptávky po položce nebo v prodloužení pořizovací lhůty. Aby 

se předešlo neočekávaným výkyvům, stanovuje se tzv. pojistná zásoba, označena jako zp. 

Její hlavní činností je zachycovat možné odchylky skutečného průběhu čerpání zásob 

od jejího očekávaného průběhu (1, s 57). 

Na obrázku č. 2 je zobrazeno čerpání položek ze zásob a jejích dodávek pro jeden 

z objednacích systémů (Bo,S) ve tří dodávkovém cyklu. Signální úroveň Bo je znázorněna 

na svislé ose přerušovanou čárou, velikost pojistné zásoby zp je na svislé ose zakreslena 

čerchovanou čárou. Úsečky 𝑡𝑐1,2,3
 značí dobu trvání cyklů, další úsečky 𝑡𝑑1,2,3

 určuje 

pořizovací lhůtu cyklů a tučné úsečky 𝑞1,2 charakterizují velikosti dodávky cyklů. První 

cyklus disponuje se zásob položky, která je doplněna ještě před poklesem pod úroveň 

pojistné zásoby. Druhý cyklus již z pojistné zásoby čerpá a třetí cyklus celou pojistnou 

zásobu vyčerpá (1, s. 57-58). 

 

Obrázek č. 2: Znázornění průběhu poptávky a objednávek 

(Zdroj: 1, s. 58) 
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2.3.3 Objednací systémy 

Objednací systémy se používají v souvislosti s řízením zásob jednotlivých skladovacích 

položek se stejnoměrnou ustálenou nezávislou poptávkou. Ustálenost poptávky, v tomto 

případě znamená, že se její očekávaná velikost v časem nemění. V těchto systémech 

je signál, který určuje okamžik, kdy je zapotřebí vystavit objednávku při poklesu 

dispoziční zásoby pod určitou úroveň, tedy pod objednací úroveň (3, s. 100). 

„Objednací úroveň zásoby (nazývaná též signální úrovní nebo objednacím bodem) 

se dimenzuje tak, aby s požadovanou spolehlivostí pokryla skutečnou poptávku během 

očekávané délky intervalu od vydání signálu o potřebě objednat až po příjem příslušné 

dodávky do skladu. Tuto dobu nazýváme pořizovací lhůtou a označujeme ji tp.“ (3, s. 100) 

U nákupní objednávky se pořizovací lhůta skládá z několika činností: 

 doba reakce na vyslaný signál, určení množství k objednání, výběr a jednání 

s dodavatelem; 

 zhotovení a doručení dodávky, popřípadě uzavření smlouvy; 

 dodací lhůta dodavatele; 

 uskladnění; 

 kontrola dodávky a příjemky; 

 zaevidování příjmu dodávky do skladu (3, s. 100). 

U výrobních zakázek je pořizovací lhůta závislá na více faktorech, zejména 

na používaném způsobu plánování a operativního řízení výroby. Některý spotřební 

materiály jsou paralelní, v tom případě se používá jen nejdelší z nich. Obecně 

se pořizovací lhůta skládá z: 

 doby reakce na vyslaný signál, určení velikosti dodávky, časové zaplánování 

zakázky; 

 přípravného času, který obsahuje dva druhy paralelních činností: 

 seskupení a nachystání potřebných materiálů a dílů pro výrobu nebo 

montáž;  
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 přichystání výrobních postupů, vydání příkazů; 

 doby, kdy se čeká na začátek první operace, se vyskytuje jen v případě kapacitních 

důvodů; 

 průběžná doba výroby nebo montáže, která obsahuje zpracování a přestavovací 

časy, dále dopravní a čekací doby mezi operacemi; 

 kontroly příjemky a zhotovené dodávky; 

 času na uskladnění a zaevidování dodávky do skladu (3, s. 100-101). 

2.3.4 Objednací úroveň 

Objednací úroveň musí být natolik velká, aby pokryla zmíněnou očekávanou poptávku 

během pořizovací lhůty, tak i vykrývala náhodné výkyvy velikosti poptávky a popřípadě 

prodloužení pořizovací lhůty. Na výkyvy těchto dvou druhů je určena pojistná zásoby 

s normou Zp, která je blíže popsána v další části (3, s. 104). 

U systémů s průběžnou kontrolou dispoziční zásoby má objednací úroveň tvar: 

  𝐵𝑜 = 𝑝 ∗ 𝑡𝑝 +  𝑍𝑝 (3, s. 104).    (2.5) 

U systému s periodickou kontrolou dispoziční zásoby je čas náhodný. Průměrně se tento 

čas rovná polovině kontrolního intervalu tk. Norma pojistné zásoby pro tento systém se 

označuje Zpk. Zpk je vždy větší než Zp u systému s průběžnou kontrolou zásoby (3, s. 104). 

„Aby byl signál o potřebě objednat vydáván také při výši dispoziční zásoby v průměru 

rovné p*tp + Zpk, je třeba zvýšit objednací úroveň Bk o očekávanou velikost poptávky 

za polovinu délky kontrolního intervalu, to znamená o 0,5*p*tk jednotek množství. 

Objednací úroveň Bk proto dimenzujeme tak, aby dispoziční zásoba měla při vydání 

signálu v průměru velikost p*tk + Zpk . Z toho vyplívá vzorec: 

  𝐵𝑘 = 𝑝 ∗ (𝑡𝑝 + 0,5 ∗ 𝑡𝑘) +  𝑍𝑝𝑘.“ (3, s. 104)   (2.6) 
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2.3.5 Analýza čerpání zásob položky v jednom cyklu 

Tato část se věnuje analýze čerpání zásob položky v jednom cyklu.  

„Stav zásob položky v jednotlivých okamžicích vyjádříme jako hodnoty časové řady z1, 

z2, … zn, kde zi označuje velikost zásoby položky v okamžiku ti, i = 1,2,…n, přičemž číslo 

n označuje počet okamžiků, v nichž byl stav zásoby zjišťován.“ (1, s. 58) 

Vhodnou metodou pro zjištění např. průběhu čerpání zásob během jednoho cyklu 

je regresní analýza ve tvaru  

  𝑧 =  𝑏1 +  𝑏2𝑡,     (2.7) 

kde je proměnná z označená jako velikost zásoby položky v čase t, a b1, b2 jsou parametry 

regresní přímky. Dále je zapotřebí určit parametry pro b1 a b2 

𝑏1 = 𝑧´ −  𝑏2 ∗ 𝑡´, 𝑏2 = (∑ 𝑡𝑖𝑧𝑖 − 𝑛 ∗ 𝑡´𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑧´) (∑ 𝑡𝑖

2 − 𝑛 ∗ 𝑡´2)𝑛
𝑖=1⁄ ,    (2.8) 

kde z´ a t´ jsou výběrové průměry proměnných z a t, pro které platí vzorec 

  𝑧´ =  
1

𝑛
∑ 𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1 , 𝑡´ =

1

𝑛
∑ 𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1  (1, s. 58-89).   (2.9) 

„Hodnota parametru b2 regresní přímky udává průměrnou hodnotu velikosti čerpání 

položky během jednotkového časového intervalu. Pomocí této hodnoty lze určit bod Bo, 

pokud je známa pořizovací lhůta. Z rovnice regresní přímky lze určit okamžik, kdy dojde 

k vyčerpání zásoby položky.“ (1, s. 59) 

2.3.6 Určení normy pojistné zásoby 

Tato kapitola se zabývá problematikou normy pojistné zásoby v průběhu tzv. intervalu 

nejistoty, což je doba trvající od chvíle, kdy je naposledy známa skutečná výše zásoby 

položky, do chvíle příjmu dodávky položky do skladu. Pojistná zásoba zachycuje 

odchylky skutečného průběhu čerpání položky z aktuální zásoby od plánovaného průběhu 

čerpání položky. Tyto výkyvy mohou být způsobeny výchylkou pořizovací lhůty nebo 

kolísáním velikosti poptávky (1, s. 61). 

Nejvhodnější je se zaměřit na případ, kdy k objednávce dojde ihned, když velikost 

aktuální zásoby klesne pod bod Bo. Dále je vhodné předpokládat, že skutečná spotřeba 
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položky během intervalu nejistoty bude náhodnou veličinou, označená jako X, která 

má normální rozdělení se střední hodnotou (bod Bo) a celkovou směrodatnou odchylku 

poptávky, označená 𝜎𝑐 (1, s. 61). 

Pro tento případ je vhodně sestavit směrodatnou odchylku pro případ, kdy poptávka 

i délka pořizovací lhůty jsou náhodnými veličinami. Naměřené hodnoty poptávky 

se evidují jako časová řada y1, y2,…, yn, kde yj značí hodnotu spotřeby položky během 

období tj, j = 1, 2,…,n, přičemž n je počet období, která jsou pevně dána (den, týden, 

měsíc), a během kterého byla zjištěna velikost poptávky. Pokud hodnota poptávky 

nevykazuje trend, můžeme ji prohlásit za ustálenou. Poté vypočteme průměrnou velikost 

poptávky a rozptyl velikosti poptávky vzorcem 

 𝑦´𝑝 =  
1

𝑛
∑ 𝑦𝑗

𝑛
𝑗=1 , 𝑠𝑝

2 =  
1

𝑛−1
[∑ 𝑦𝑗

2𝑛
𝑗=1 − 𝑛 ∗ (𝑦´𝑝)2] (1, s. 61-62).  (2.10) 

Obecně jsou délky pořizovací lhůty závislé na náhodě. „Označíme-li získané hodnoty 

pořizovací lhůty 𝑡𝑑1
, …, 𝑡𝑑𝑚

, kde 𝑡𝑑𝑗
 je délka pořizovací lhůty v j-tém cyklu, j = 1, 2, 

…,m, přičemž m je počet těchto cyklů, určíme z těchto hodnot průměrnou pořizovací 

lhůtu, označenou t´d , a rozptyl pořizovací lhůty, označené 𝑠𝑑
2, pomocí vzorců 

 𝑡´𝑑 =   
1

𝑚
∑ 𝑡𝑑𝑖

𝑚
𝑖=1 , 𝑠𝑑

2 =  
1

𝑚−1
[∑ 𝑡𝑑𝑖

2𝑚
𝑖=1 − 𝑚 ∗ (𝑡´𝑑)2] (1, s. 62).  (2.11) 

Pro případ nedostatek hodnot pořizovací lhůty, lze pro odhad směrodatné odchylky využít 

vzorec 

  𝑠 ≈ 0,25(𝑡𝑑𝑚𝑎𝑥
−  𝑡𝑑𝑚𝑖𝑛

),    (2.12) 

kde 𝑡𝑑𝑚𝑎𝑥
 𝑎 𝑡𝑑𝑚𝑖𝑛

 jsou nejvyšší a nejnižší hodnoty pořizovací lhůty. Z těchto parametrů 

pak pro odhad celkové směrodatné odchylky poptávky platí 

  𝜎𝑐 =  √𝑡´𝑑 ∗ 𝑠𝑝
2 + 𝑦´𝑝

2 + 𝑠𝑑
2.   (2.13) 

Z těchto parametrů vyplývá bod Bo vzorcem 

  𝐵𝑜 =  𝑦´𝑝 ∗ 𝑡´𝑑  (1, s. 62).    (2.14) 
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„Normu pojistné zásoby, tedy její velikost, určíme pro tzv. stupeň úplnosti dodávky, 

označený α, který je roven pravděpodobnosti, že během jednoho cyklu nedojde 

k vyčerpání zásoby, tedy poptávka během pořizovací lhůty bude menší než bod Bo.“ Pro 

α se určí norma pojistné zásoby za pomocí pravděpodobnosti  

  P(X ≤ Bo + zp) ≥ α.    (2.15) 

Když se tato pravděpodobnost vyjádří pomocí distribuční funkce normovaného 

normálního rozdělení náhodné veličiny X, docílí se vzorce 

  𝐹𝑁 (
𝐵𝑜+ 𝑧𝑝−𝐵𝑜

𝜎𝑐
) ≥  𝛼, tedy 𝐹𝑁 (

𝑧𝑝

𝜎𝑐
) ≥ 𝛼.   (2.16) 

„Protože argument 
𝑧𝑝

𝜎𝑐
v distribuční funkci FN je roven 100α-nímu kvantilu uα 

normovaného normálního rozdělení, dostaneme odtud pro normu pojistné zásoby 

vzorec:“ 

  zp =  uασc (1, s. 62-63).    (2.17) 

2.4  Stejnoměrná a nárazová poptávka 

Stejnoměrná poptávka obecně vypovídá, že požadavky na výdej přichází trvale 

s menším kolísáním velikosti v čase. Tato poptávka je typická pro nezávislou poptávku 

po konečných výrobcích. Není však neobvyklé, že se stejnoměrná poptávka projeví 

i na závislé poptávce, zejména při stálé výrobě určitého výrobku nebo skupiny odlišných 

výrobků, avšak v menším množství (3, s. 77). 

Nárazová poptávka vzniká zpravidla u položek se závislou potřebou v případě, 

že organizace vytváří různé výrobky od sebe odlišné a pouze v některých časových 

intervalech. Z toho plyne, že potřeba materiálů a dílů pro konečné výrobky není trvalá, 

ale nárazová => časový interval mezi dvěma požadavky na různé výrobky je dlouhý, což 

značí, že požadované množství výrobků bývá poměrně velké. Bohužel u nárazové 

poptávky nelze vycházet z průměrné roční spotřeby. To stěžuje určení okamžiku 

a velikost potřeb materiálů a dílů pro jednotlivé dodávky konečného výrobku (3, s. 77). 
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2.5 Plán potřeby dodávek 

Častým problémem při řízení zásob je situace, kdy objednávací systém není vhodný nebo 

není z nějakého důvodu možný. S tímto faktem se lze setkat především u položek 

s nezávislou poptávkou a sezónností. U těchto položek by se objednávací úroveň musela 

přepočítávat v závislosti na každé kontrole dispoziční zásoby, zejména proto, že velikost 

očekávané poptávky je závislá na datu kontroly. Využití tohoto řešení v praxi je však 

zcela nevyhovující. Dalším příkladem je využití kombinace závislé a nezávislé poptávky. 

V tomto případě je poptávka v čase trvalá, nicméně v průběhu jednotlivých období kolísá 

velikost součtu potřeb (3, s. 109).   

Nákup takových kombinovaných položek je zapotřebí plánovat. Na základě statistických 

předpovědích poptávky se sestavuje plán potřeby dodávek pro doplňování zásob, který 

určuje velikost a termín příjmu dodávek do skladu. Toto řízení se nazývá materiálový tok 

podle programu (3, s. 110). 

Materiálový tok podle programu je plán potřeby dodávek pro zajištění doplňování zásob. 

Používá se pro plánování nákupů kombinovaných položek na základě statistických 

předpovědí poptávky, které určují velikosti a termíny příjmů do skladu (3, s. 110).  

„Plán potřeby dodávek používá obvykle měsíční plánovací období. Je to klouzavý plán; 

postupně se na konci doplňuje o další období. Žádoucí termíny jednotlivých dodávek 

se i při měsíčním plánovacím období dají stanovovat s přesností na týden, v případě 

potřeby dokonce i na den.“ (3, s. 110) 

Tento plán umožnuje jeho transformaci do plánu nákupu způsobem, kdy se zpětným 

posunem času o pořizovací lhůtu z výpočtů termínu dodávek, odvodí potřebné termíny 

umístění nákupních objednávek (3, s. 110). 
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3 DRUHÁ ČÁST TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Druhá část, teoretická východiska práce, se zabývá jedním z možných způsobů evidence 

zboží používané v pizzerii. Jedná se o techniku čteček čárových kódů. Pro zpracování 

chytré softwarové aplikace je nejpraktičtější řešení za pomocí čárového kódu označený 

jako standart GS1-LL. Jednotlivé podkapitoly detailně popisuji způsob zápisu, náležitosti 

kódu a jednotlivé způsoby vytváření etiket pro čárový kód GS1-LL. 

3.1 GS1 logistická etiketa 

Materiál GS1 logistická etiketa (GS1 LL – GS1 Logistic Label) obsahuje doporučení 

nejlepších postupů pro identifikaci logistických jednotek etiketami při využití příslušných 

standardů systému GS1. Hlavním smyslem je umožnění společného přístupu ke globálně 

unikátní identifikaci logistických jednotek s aplikací mezinárodně akceptovaného 

systému automatické identifikace na bázi čárových kódů (4, s. 3). 

Standart GS1 člení logistické jednotky do čtyř základních skupin. Každá společnost 

by měla být schopná přiřadit své vlastní logické jednotky do některé z těchto čtyř 

základních kategorií a identifikovat je odpovídající etiketou. Standart nabízí doporučení 

ověřených postupů pro standardizaci vzhledu a obsahu etiket určených pro identifikaci 

používaných logistických jednotek. Tato část se věnuje jen některým praktickým 

problémům, které se mohou v souvislosti s identifikací logistických jednotek pomocí 

etiket objevit. Neobsahuje všechny podrobnosti ohledně číslování nebo označování 

obchodních jednotek (např. kartonů) a logistických jednotek (4, s. 3). 

3.2 Typy logistických jednotek 

Logistická jednotka je jednotka jakéhokoli složení, která je vytvořena za účelem přepravy 

nebo uskladnění a zvládnutí operací v rámci logistického řetězce. Rozlišují se dva typy 

logistických jednotek: 
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 Homogenní logistická jednotka obsahuje jeden druh obchodní jednotky. 

Všechny jednotky na této úrovni balení jsou shodné a označeny stejným číslem 

GTIN (Global Trade Item Number), neboli globální číslo obchodní položky. 

 Heterogenní logistická jednotka obsahuje různé druhy obchodních jednotek 

označených různými čísly GTIN (4, s. 3-4). 

A také je možné logistické jednotky rozdělit na standartní a nestandartní: 

 Standartní logistická jednotka obsahuje pevně daný počet obchodních položek, 

specifikovaný dodavatelem, přičemž může plnit dvě funkce: 

 Jedná se o objednací položku, která je oceněna, objednána nebo 

vyfakturována a dále označena unikátním číslem GTIN indikovaným 

prostřednictvím AI (01). Může mít proměnlivý nebo pevně daný obsah 

a také může obsahovat zboží, které se dodává jako volně ložené. 

 Není-li objednací položkou a slouží jen k manipulaci (logistická funkce), 

je označena jen kódem SSCC (Serial Shipping Container Code), sériový 

kód logické jednotky. Další informace o obsahu balení je možné 

označovat pomocí AI (02) a AI (37). 

 Nestandartní logistická jednotka je taková, která byla vytvořena na základě 

specifické objednávky určitého druhu a počtu obchodních jednotek. Taková 

logistická jednotka není označena číslem GTIN AI (01) (4, s. 4-5). 

 

Obrázek č. 3: Typy logických jednotek 

(Zdroj: 4, s. 4) 
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3.3 Základní pravidla pro tvorbu GS1 LL 

Jedním z typických příkladů logistické jednotky je přepravní paleta. S využitím GS1 LL 

mohou uživatelé snadno identifikovat své logistické jednotky zcela jedinečným 

způsobem a zajistit tak jejich sledovatelnost v rámci celého logistického řetězce. Jedinou 

povinností v této souvislosti je označení každé logistické jednotky unikátním sériovým 

číslem, kódem SSCC (4, s. 5). 

GS1 LL má tři základní sekce. V horní části etikety jsou údaje volného formátu, tedy 

informace, které může společnost využít pro jakýkoli účel. Střední část obsahuje 

pro člověka běžně čitelné údaje zakódované v čárovém kódu a spodní část obsahuje 

samotné čárové kódy. Kód SSCC je jediným povinným údajem na této logistické etiketě. 

Je vytvářen společností, která sestavuje logistické jednotky. Výrobce příslušné logistické 

jednotky používá vlastní GS1 Company Prefix, tj. konstantní předčíslí složené 

z mezinárodně platného čísla země a identifikačního čísla zapojené společnosti v rámci 

Systému GS1 (4, s. 5). 

  

Obrázek č. 4: Struktura SSCC 

(Zdroj: 4, s. 5) 

Aplikační identifikátory (GS1 AI) jsou prefixy používané pro definování datových polí 

čárového kódu. Každý prefix jednoznačně identifikuje význam, formát a některé 

i struktury datového pole, které ihned po něm následuje. Aplikační identifikátor kódu 

SSCC je vždy (00) (4, s. 6). 

GS1 Company Prefix (GCP) je číselná konstanta, která je společnosti zapojené 

do Systému GS1 a sestavující logistickou jednotku přiřazena lokální organizací GS1. 
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Díky této části datové sekvence je kód SSCC unikátní v celosvětovém měřítku. Délka 

GCP závisí na způsobu přidělování identifikačních čísel v dané zemi (4, s. 6). 

Logistická varianta (LV) je číslo v rozmezí 0 až 9, jeho účelem je zvýšení kapacity 

pro kódování. Společnosti, kterým přísluší vytvářet logistické etikety, si sami můžou 

rozhodnout, zda tyto číselné znaky bude používat (4, s. 6). 

Sériové číslo vytváří samostatně emitent logistické jednotky. Nejjednodušším způsobem 

je přiřazování sériového čísla ve vzestupně a každé vyrobené logistické jednotce musí být 

přiděleno unikátní SSCC (4, s. 6). 

Kontrolní číslice (K) je vypočítána na základě algoritmu modulu 10, který je definován 

organizací GS1. Kód SSCC a doplňková data jsou na GS1 LL uváděna v okem čitelné 

podobě a rovněž v podobě čárových kódů GS1-128 (4, s. 6). 

Údaje, které následují po určitém GS1 AI, mohou být tvořeny buď písmeny abecedy, 

nebo numerickými znaky, avšak v celkové délce nesmí překročit třicet znaků. Datová 

pole jsou buď pevně stanovena, nebo jejich délka je variabilní a závisí na konkrétních 

GS1 AI. K dispozici jsou pro aplikaci doplňkových údajů o logistické jednotce například 

údaje o hmotnosti, objemu nebo ploše (4, s. 6). 

3.3.1 Pravidla pro identifikaci logistických jednotek 

Základní pravidla při tvorbě GS1 LL: 

 Každá GS1 LL by měla být vytvořena společností, která je oprávněna tyto 

logistické jednotky vytvářet, přičemž na etiketě musí být uveden GS1 Company 

Prefix dané společnosti. 

 Unikátní SSCC kód musí mít každá logistická jednotka vlastní. Stejný SSCC kód 

může být opět použit nejdříve rok po jeho vytvoření, pokud takový postup nebude 

představovat problémy. Dobu lze prodloužit v souladu se zákony a nařízeními 

specifickými pro dané průmyslové odvětví nebo na základě postupů platných 
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v konkrétní společnosti. Pokud je identifikována logistická jednotka zároveň 

objednací položkou, viz níže, může být ještě navíc značena vlastním číslem GTIN. 

 SSCC se musí vždy nacházet na prvním místě nejníže umístěného čárového kódu 

na dané GS1 LL (4, s. 7). 

3.3.2 Pravidla pro identifikaci obsahu logistických jednotek  

Nezbytným předpokladem pro identifikaci logistických jednotek je jednoznačná 

identifikace příslušných obchodních jednotek. Za obsah logistické etikety zodpovídá 

subjekt, který etiketu vytvořil, čili emitent GS1 LL. Pokud logistická jednotka obsahuje 

více než jednu obchodní jednotku se shodným číslem GTIN, platí jedno z následujících 

pravidel: 

 Pokud logistická jednotka je objednací položkou (vyskytuje se v hierarchii 

produktů daného výrobce jako samostatná položka, kterou je možno objednat, 

ocenit a vyfakturovat), může být identifikována konkrétním GTIN s využitím 

AI (01). 

 Pokud logistická jednotka není objednací položkou (je určena k přepravě 

a distribuci), je možné její obsah popsat pomocí AI (02), udávajícího GTIN 

nejbližší jednotky umístěné na dané logistické jednotce, v povinné kombinaci 

s AI (37), který definuje množství těchto jednotek (4, s. 7-8). 

Pokud logistická jednotka obsahuje více různých obchodních jednotek, které mají odlišná 

GTIN, tzv. heterogenní logistická jednotka, je identifikována pouze kódem SSCC. 

Avšak pokud logistická jednotka obsahuje stejné obchodní jednotky s různými parametry 

(jiná hmotnost apod.), bude číslo GTIN uváděno vždy ve čtrnáctimístné struktuře 

začínající číslem ‘9‘ (4, s. 8). 
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3.3.3 Pravidla pro specifikaci množství 

Je-li identifikace obchodních jednotek obsažených v logistické jednotce zajištěna pomocí 

AI (02), musí být počet jednotek na dané logistické jednotce detekován prostřednictvím 

AI (37). K detekci proměnného množství jednotek musí být využit AI (30) (4, s. 8). 

3.3.4 Pravidla pro specifikaci ostatních proměnných parametrů  

Pro identifikaci obchodních jednotek s proměnným obsahem se nejčastěji používají níže 

uvedené metrické míry, mezi které nejčastěji patří parametry hmotnosti, objemu 

a rozměru příslušného obchodního zboží. Příslušný GS1 AI nesmí být uváděn 

samostatně, ale v kombinaci s GTIN, který má na začátku čtrnáctimístné sekvence 

uvedenou ‘9‘. 

 Čistá hmotnost v kilogramech – AI (310n) 

 Hrubá hmotnost v kilogramech – AI (330n) 

 Délka v metrech – AI (311n) 

 Plocha ve čtverečních metrech – AI (314n) 

 Čistý objem v litrech – AI (315n) 

Pozn.: n udává pozici desetinné čárky (4, s. 8). 

3.3.5 Pravidla pro specifikaci kalendářních dat 

U mnoha zboží existuje legislativní požadavek na uvedení data jakožto potřebné 

informace pro zákazníka. V Evropě vycházejí tyto požadavky z nařízení a směrnic 

Evropské komise a týkají se vždy určitého specifického druhu zboží. Z pravidla se uvádí 

jedno z níže uvedených dat: 

 datum výroby – AI (11), 

 splatnost faktury do – AI (12), 

 datum balení – AI (13), 

 minimální trvanlivost – AI (15), 

 prodej do – AI (16), 

 použitelnost do – AI (17) (4, s. 9). 
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Výběr této informace se řídí tím, jaké datum je uvedeno v okem čitelné podobě 

na spotřebitelské jednotce. Takto je možné zajistit sledovatelnost při mimořádných 

událostech, např. nutnost stahování produktů z prodeje. Datum na logistické etiketě 

se musí shodovat s datem uvedené přímo na produktu. S tím souvisí základní pravidla: 

 Datum se vždy váže k určitému číslu GTIN a platí pro každou položku spjatá 

s daným GTIN. Na GS1 LL lze uvést konkrétní datum pouze jednou. 

 Systém sledovanosti není účinný, pokud není uvedeno správné datum 

při chybějícím číslu šarže. 

 Některé produkty nevyžadují datum (textil), avšak se doporučuje udávat 

na GS1 LL některé z dat, například datum balení AI (13), protože se jedná 

o důležité údaje spojené s řízením skladování zásob metodou FIFO – First In First 

Out. 

 Při vyjádření kalendářního data v podobě čárového kódu je pro aplikační 

identifikátor stanoven nezaměnitelný datový formát RRMMDD kde: 

o RR udává desítky příslušného roku (např. 2020 = 20), údaj je povinný 

o MM udává měsíc (např. březen = 03), údaj je povinný 

o DD udává den v měsíci (např. pátý den = 05), pokud data daného výrobku 

nevyžaduje konkrétní den, může pole obsahovat dvě nuly (4, s. 9-10). 

3.3.6 Pravidla pro číslování dávky 

Doporučuje se vždy používat i AI (10), číslo příslušné výrobní dávky, partie nebo šarže 

z účelem funkčního systému sledovatelnosti. Na konkrétní GS1 LL je možné uvést pouze 

jedno číslo šarže. Organizace GS1 doporučuje používat pro čísla šarží jen numerické 

znaky v sudém počtu (4, s. 10). 

3.4 Údaje uvedené na GS1 LL 

Pro každý typ logistické jednotky jsou údaje, které mají být zastoupeny v čárovém kódu 

GS1-128, rozděleny do dvou skupin (povinné a doporučené údaje). Na obrázku č. 5 jsou 

uvedeny všechny varianty pro identifikaci a popis všech uvedených typů logistických 
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jednotek. Kód SSCC je jedinou povinnou informací na GS1 LL pro každý typ logistické 

jednotky (4, s. 11). 

Obrázek č. 5: Typy logistických jednotek 

(Zdroj: 4, s. 11) 

3.5 Standartní homogenní logistická jednotka 

Standartní homogenní logistická jednotka může obsahovat jednu z uvedených možností: 

 jeden kus na logistické jednotce, 

 fixní množství obchodních jednotek, 

 obchodní jednotky s proměnným obsahem. 

3.5.1 Jeden kus na logistické jednotce 

Obrázek č. 6: Jeden kus na logistické jednotce 

(Zdroj: 4, s. 12) 
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3.5.2 Fixní množství obchodních jednotek 

Obrázek č. 7: Fixní množství obchodních jednotek 

(Zdroj: 4, s. 12-13) 

3.5.3 Logistická jednotka s proměnným obsahem 

Obrázek č. 8: Logistická jednotka s proměnným obsahem 

(Zdroj: 4, s. 13) 
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3.6 Nestandartní homogenní logistická jednotka 

Nestandartní homogenní logistická jednotka může obsahovat uvedené možnosti: 

 fixní/variabilní množství obchodních jednotek, 

 obchodní jednotky s proměnným obsahem. 

3.6.1 Fixní/variabilní množství obchodních jednotek 

Obrázek č. 9: Fixní/variabilní množství obchodních jednotek 

(Zdroj: 4, s. 14) 
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3.6.2 Obchodní jednotky s proměnným obsahem 

Obrázek č. 10: Obchodní jednotky s proměnným obsahem 

(Zdroj: 4, s. 14-15) 

3.7 Standartní a nestandartní heterogenní logistická jednotka  

Obrázek č. 11: Standartní heterogenní logistická jednotka 

(Zdroj: 4, s. 15) 
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Obrázek č. 12: Nestandartní heterogenní logistická jednotka 

(Zdroj: 4, s. 16) 

3.8 Čárový kód GS1-128 

Čárový kód GS1-128 je datový nosič, jehož hlavním uplatněním je identifikace v sektoru 

logistiky. Jeho využití je úzce spojeno s oblastí EDI, elektronické výměny dat 

a standardem GS1 LL, GS1 logistickou etiketou. Symbolika GS1-128 je jednou z mnoha 

kódování dynamických informací o položce za pomocí standardu GS1 aplikační 

identifikátory (5, s. 4). 

Současnou stále ještě převažující praxí je používání čárových kódů EAN-13 nebo ITF-14 

v případech, kdy je záměrem zajistit pouze základní unikátní identifikaci GTIN k odlišení 

obchodních položek. Výrazně roste potřeba práce s dynamickými daty. Typickými 

příklady těchto informací jsou čísla šarže, datum minimální trvanlivosti, datum exspirace, 

sériové číslo apod. Tato data jsou důležitá pro naplnění legislativních požadavků, např. 

zajištění funkční sledovatelnost a důležitých logistických procesů, jako je sledování stavu 

zásob, správného způsobu vyskladnění zboží apod. (5, s. 2). 

3.8.1 Popis symbolu GS1-128 

GS1-128 je lineární oboustranně dekódovatelný čárový kód s proměnnou délkou. Skládá 

se ze znaků složených ze tří čar a tří mezer vždy v jedenácti Modelech X na jeden znak. 
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Výjimkou je Stop znak, který se skládá ze čtyř čar a tří mezer ve třinácti Modelech X. 

Šíře čar a mezer se pohybuje v rozmezí od jednoho do čtyř Modelů X. Tento kód 

je podmnožinou otevřeného symbolu Code 128. Je definován pomocí funkčního znaku 

FNC1, který je vyhrazen pro použití v Systému GS1. Otevřený symbol Code 128 

je detailně popsán v normě ISO/IEC 15417, Informační technologie – Automatická 

identifikace a techniky sběru dat (5, s. 2). 

3.8.2 Struktura čárového kódu GS1-128 

Čárový kód GS1-128 se skládá z několika částí. Na obrázku č. 13 jsou jednotlivé prvky 

čárového kódu přehledně znázorněny.  

Obrázek č. 13: Struktura čárového kódu GS1-128 

(Zdroj: 5, s. 3) 

Okem čitelná numerická sekvence – HRI (Human Readable Interpretation) je povinnou 

součástí každého kódu GS1-128. Velikost a formát HRI není striktně definován, 

podmínkou je čitelnost. Závorky uvedené v HRI se do čárového kódu nepřevádějí. 

Doporučené umístění HRI je pod daný symbolem, popřípadě v těsné blízkosti 

kódu (5, s. 3).  
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3.8.3 Datová charakteristika 

Čárový kód GS-128 disponuje třemi možnostmi znakových sad, a to subsetů A, B nebo 

C. Každému znaku symbolu je přiřazena daná číselná hodnota, tabulka č. 2. Tyto hodnoty 

se používají při výpočtu vnitřní kontrolní číslice. Tří čáry a tři mezery představují znaky 

dat v tabulce ve sloupcích pro sadu kódů A, B nebo C. Systém GS1 vyžaduje, pro datové 

pole GS1 AI, využívat pouze podmnožinu ze znaků ASCII 0-127 (5, s. 3). 

Znaková sada A 

 Zahrnuje všechny standartní velké alfanumerické znaky a interpunkční znaky 

spolu s prvky symboliky (znaky ASCII od 00 do 95) a sedmi speciálními znaky. 

Znaková sada B 

 Obsahuje všechny standartní velké alfanumerické znaky a interpunkční znaky 

spolu s malými písmeny (znaky ASCII 37 až 127 včetně) a sedmi speciálními 

znaky. 

Znaková sada C 

 Obsahuje množinu 100 číselných párů od 00 do 99 a tři speciální znaky, což 

umožnuje kódovat číselná data jako dvě číslice na jeden znak a uspořit prostor 

na etiketě. 

Speciální znaky 

 Posledních sedm znaků kódovaných sad A a B a poslední tři znaky sady kódů 

C jsou speciální znaky, které nejsou datové a nemají ekvivalenty ASCII znaků. 

Funkční znaky 

 FNC udávají čtecímu zařízení čárových kódů pokynu pro nastavení 

a programování. 

 FNC1 musí být uveden vždy hned po Start znaku, slouží také jako oddělovací 

znak pro ukončení datového pole s proměnnou délkou. 

 FNC2-4 Systém GS1 nepoužívá, jsou používány pro funkce a programování 

v otevřené symbolice Code 128. 
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Start a Stop znak 

 Start znak definuje výběr subsetu A, B nebo C. Pokud symbol začíná Start znakem 

A, pak je nejdříve dekódovaná sada kódů A. Stejně tak subsety pro Start znak B 

a C. 

 Stop znak je pro všechny kódové sady stejný. 

 Start a Stop znaky nesmí být uvedeny v okem čitelné sekvenci ani nejsou 

zpracovány dekodérem. 

Vnitřní kontrolní znak 

 Tento znak musí být použit jako poslední znak symbolu před Stop znakem. 

 Výpočet probíhá za pomocí Modulu 103. 

 Vnitřní kontrolní znak také nesmí být uveden v okem čitelné sekvenci a není 

zpracován dekodérem (5, s. 3-4). 

Tabulka č. 2: Kódování znaků v Code 128 

(Zdroj: 5, s. 4) 
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Porovnání délky GS1-128 při kódování v subsetech A, B C oproti úspoře subsetu C 

 

Obrázek č. 14: Porovnání čárových kódů 

(Zdroj: 5, s. 4) 

3.8.4 Modul X 

Modul X je definován jako šířka nejtenčí čáry nebo mezery znaku v čárovém kódu. 

Rozměry Modulu X jsou popsány v GS1 General Specifications, kde je mimo 

jiné uvedena i minimální a maximální šířka Modulu X, jak je uvedeno v tabulce č. 3. Pro 

identifikaci v rámci Standardu GS1 LL, platí minimální velikost Modulu X 0,495 mm 

a maximální 0,940 mm. Pokud je obchodní jednotka malá a nevyhovuje rozměrům 

uvedených víše, lze tento rozměr zmenšit na šíři 0,250 mm. Jedná se tedy o minimální 

využití rozměru Modulu X (5, s. 5). 

Tabulka č. 3: Velikost Modulu X podle oblasti využití 

(Zdroj: 5, s. 5) 
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3.8.5 Rozměrové požadavky 

Maximální délka symbolu GS1-128 je 165,1 mm včetně ochranných zón. Maximální 

počet datových znaků v jednom symbolu je 48. Doporučená velikost Modulu X 

je proměnlivá pro různé oblasti využití, rozsahy velikostí Modulu X jsou pro konkrétní 

oblast přesně definovány. Velikost Modulu X musí být konstantní podél celého 

symbolu (5, s. 5). 

Výška kódu 

Výška čar kódu GS1-128 určeného pro logistiku a automatického systému by vždy měla 

být 31,75 mm. Pokud je etiketa příliš malá, je pro ruční skenování možné použít sníženou 

výšku čar až na hodnotu minimálně 12,70 mm (5, s. 5). 

 

Obrázek č. 15: Snížená výška symbolu 

(Zdroj: 5, s. 5) 

Ochranná zóna 

Minimální šířka ochranné zóny vlevo a vpravo od čárového kódu GS1-128 je 10X. 

Nepřítomnost ochranných zón, jejich zmenšení nebo narušení grafikou vede ke špatné 

čitelnosti snímání dekodérem (5, s. 6). 

Kombinace čárových kódů 

U některých aplikací může být obchodní jednotka označena kódem EAN-13 nebo    

IFT-14. Pokud je zboží již označeno těmito symboly, musí být jakýkoliv další přidaný 

symbol umístěn na místě, které nebude zakrývat primární čárový kód. Preference 

umístění symbolu v dané situaci je na pravé straně od primárního čárového kódu, 

v horizontální linii symbolu. Důležité je dodržení dostatečného odstupu mezi kódy 
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a dodržení ochranných zón všech kódů. Samozřejmě je na rozhodnutí obchodních 

partnerů, jaké kódy a jakou kombinaci čárových kódů budou využívat (5, s. 6). 

 
Obrázek č. 16: Kombinace kódů GS1-128 a EAN-13 

(Zdroj: 5, s. 6) 

3.8.6 Případy použití symbolů GS1-128 

Identifikace v maloobchodní logistice 

Čárový kód GS1-128 je uveden na etiketě obchodní jednotky. Pro jeho identifikaci stačí 

uvést GTIN, dále dobu minimální trvanlivosti a šarži. Díky této kombinaci lze načíst data 

do EDI-DESADV, tedy efektivně provádět evidenci skladových zásob – FIFO a využívat 

funkce sledovatelnosti (5, s. 6). 

 

Obrázek č. 17: Identifikace v maloobchodní logistice 

(Zdroj: 5, s. 6) 

Identifikace čerstvých surovin 

Při identifikaci čerstvých potravin může být čárový kód GS1-128 kombinaci s prodejním 

maloobchodním symbolem EAN-13. V symbolu EAN-13 je často použito RCN 

(Restricted Circulation Number) značení položek s proměnnou hmotností a omezenou 

působností, do symbolu GS1-128 musí být použita identifikace produktu pomocí   GS1-
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AI (01). Vzhledem k tomu, že se jedná o nekalibrované zboží, je v GTIN-14 na prvním 

místě pro indikátor balení použita číslice ‘9‘. Tento GTIN-14 je doplněn informací o čisté 

hmotnosti, dále o datu exspirace a číslo šarže. Tento druh GS1 AI slouží pro určení ceny 

na pokladně, pro kontrolu doby použitelnosti nebo sledovatelnosti (5, s. 7). 

 

Obrázek č. 18: Identifikace čerstvých potravin 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Identifikace ve zdravotnictví 

Pro unikátní identifikaci spotřebitelských jednotek léčivých přípravků je v souladu 

s evropskou legislativou povinně využíván 2D kód GS1 DataMatrix. Symbolika GS1-128 

je používána k identifikaci všech vyšších úrovních balení. ro oblast identifikace 

zdravotnických prostředků je uplatnění čárového kódu GS1-128 umožněno i pro značení 

jednotlivých balení. Z praktických důvodů mohou být použity kombinace symbolů GS1-

128 a GS1 DataMatrix s identickými daty. Nejčastěji používané informace ve formě GS1 

AI jsou GTIN produktu, datum použitelnosti nebo datum výroby, poté číslo šarže 

a sériové číslo (5, s. 7). 

 
Obrázek č. 19: Identifikace ve zdravotnictví 

(Zdroj: 5, s. 7) 
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Identifikace vratných položek 

GS1 aplikační identifikátor AI (8003) je určen pro identifikaci vratných položek, což 

usnadňuje evidenci, inventarizaci a sledování vratných položek (GTIN-14). Obsahuje 

unikátní GCP, identifikaci položky a nepovinnou identifikaci konkrétní položky pomocí 

sériového čísla (5, s. 7). 

 

Obrázek č. 20: Identifikace vratných položek 

(Zdroj: 5, s. 7) 

Identifikace logistických jednotek 

Použití GS1-128 na GS1 logistické etiketě představuje významný nástroj pro zvýšení 

GS1 AI (00), tj. SSCC, který může být doplněn dalšími GS AI. V některých aplikací může 

být GS-128 doplněn symbolem GS1 DataMatrix nebo datovým nosičem 

RDIF/EPC (5, s. 7). 

 

Obrázek č. 21: Identifikace logistických jednotek 

(Zdroj: 5, s. 8) 
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Tabulka č. 4: Nejčastěji používané GS1 aplikační identifikátory 

(Zdroj: 5, s. 8) 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU 

Další část diplomové práce se zabývá výhradně analýzou pizzerie, pro kterou je vytvořen 

návrh softwarové aplikace, která slouží pro snadnější a rychlejší evidenci zboží, kontroly 

minimální trvanlivosti jednotlivých surovin a především celkového řízení zásobování. 

Pizzerie byla vybrána na základě bližšího vztahu s vedoucí a majitelem. Na základě 

provedené analýzy je vytvořen seznam nejpoužívanějších surovin a spotřebních 

materiálů, které jsou pro hladký chod pizzerie zásadní. Zboží je rozděleno do jednotlivých 

kategorií. Po domluvě s provozní a náhledu do objednávkových faktur jsou jednotlivé 

suroviny kvantitativně ohodnoceny a přehledně sesumírovány do jednotlivých tabulek 

podle kategorie. Tyto data jsou nasbírána za období od listopadu 2019 až do února 2020. 

Samotný návrh softwarové aplikace má návaznost na některé metody z teoretické části, 

např. výpočet pojistné zásoby, a z prováděné analýzy pizzerie. 

4.1 Představení pizzerie 

Název: pizzerie Terrazza 

Činnost: výroba a prodej pizzy 

Nájemce provozovny: Milan Bartošek 

Provozní: Simona Koutská 

Právnická forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

Lokalita: Blanensko 

Zahájení provozování: 1. 10. 2016 

Pizzerie Terrazza, jakožto objekt restaurace, je v provozu již přes 20 let. V průběhu let se 

majitelé i provozní značně vystřídali. Momentálně se pizzerie Terrazza nachází 

ve vlastnictví majitele, který pronajímá tyto prostory restaurace neboli pizzerie, panu 

Milanu Bartoškovi, který se svojí partnerkou a provozní v jedné osobě, provozují tuto 

činnost již tři roky a šest měsíců. Pizzerie nabízí několik druhů pizz doplněné drobným 

„gastro-uměním“ v podobě řízečků, salátů a těstovin. Hlavním lákadlem pro zákazníky 

není jen perfektně připravené občerstvení z prvotřídních surovin, ale také velikost 

vnitřních prostor pizzerie, které činí přes 90 míst k pohoštění, mimo zahrádku, která 
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je v provozu výhradně v letních dnech, tedy v sezóně od března do začátku října. Celková 

práce, včetně softwarové aplikace, je zaměřena pouze na suroviny týkající se výroby pizz. 

Pizzerie Terrazza podléhá od roku 2016 elektronické evidenci tržeb, EET, tudíž z pohledu 

IT technologie vlastní pizzerie elektronickou kasu od společnosti O2, napojenou na EET 

systém. Všechny objednávky, které přijmou, telefonicky nebo přímo v restauraci, jsou 

evidovány a následně zpracovány podle zákona o ETT. Díky této službě se provozní může 

kdykoliv podívat na historii předchozích období a porovnat je tak s aktuální situací. 

O účetnictví se stará externí účetní oddělení, které nemá vliv na řízení zásobování, tudíž 

také nemá vliv na funkce softwarové aplikace. Výsledky analýzu budou zohledněny 

do návrhu softwarové aplikace tak, aby aplikace usnadnila a urychlila práci při evidenci 

a inventuře zboží, a také upozorňovala na dobu trvanlivosti jednotlivých surovin.  

4.2 Kategorizace zboží 

Z dostupných objednávkových faktur a meetingu s provozní a majitelem je sestaven 

seznam nejpoužívanějších surovin a spotřebního zboží, které jsou značně důležité při 

přípravě pizz. Suroviny jsou kategorizovány do pěti základních skupin, jak v části 

analytické, tak v samotné aplikaci, aby uživateli bylo prostředí dosti přehledné. Kategorie 

jsou následující: Masné výrobky, Sýrové výrobky, Zelenina, Tekutiny a Ostatní. Dále 

jsou jednotlivé suroviny přiřazeny do dané kategorie dle logického uvážení. 

MASNÉ VÝROBKY: šunka, salám, slanina, paprikový a italský salám a kuřecí maso 

SÝROVÉ VÝROBKY: mozzarella, eidam, uzený sýr, niva a hermelín 

ZELENINA: kukuřice, špenát, ananas, žampiony, česnek, rajčata, cibule, paprika, olivy, 

  feferonky a kapary 

TEKUTINY: kečup, olivový olej, limonáda, tomato a smetana 

OSTATNÍ: krabice 32 cm a 50 cm, čisticí prostředek, vejce, hladka a hrubá mouka, 

 cukr krystal a sůl 
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Níže je uvedena spotřeba jednotlivých surovin za průměrný týden a průměrný měsíc. 

Průměrný týden odpovídá sedmi dní, průměrný měsíc 30 dní. Každá podkapitola 

obsahuje jednu z kategorií, ve kterých jsou vypsány všechny suroviny, které do dané 

kategorie patří. Sumy jsou uvedeny s jednotkou, jelikož jsou různé typy zboží. Ceny 

položek jsou uvedeny v základním měřítku bez DPH, např. u masa a sýrů jsou ceny 

uvedeny za 1 kg, jinde za 1 litr apod. Ceny jednotlivých položek se můžou během roku 

měnit, tudíž jsou uvedeny průměrné ceny, za které byly v období analýzy pořizovány. 

U některých surovin byla vypozorována odlišná cena, která byla závislá na kvantitě 

objednaného zboží a individuální domluvě s obchodními řetězci.  

4.2.1 Kategorie masných výrobků 

Tabulka č. 5: Masné výrobky 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Týdenní Cena* za týden Měsíční Cena* za měsíc** 

Šunka 16 kg 1 630,- 68,5 kg 6 985,- 

Salám 7 kg 840,- 30 kg 3 600,- 

Slanina 9 kg 1 490,- 38,5 kg 6 385,- 

Paprikový salám 4 kg 660,- 17 kg 2 830,- 

Kuřecí maso 4,5 kg 430,- 19,5 kg 1 845,- 

Italský salám 2,5 kg 360,- 11 kg 1 540,- 

*Ceny jsou uvedeny bez DPH v Kč  

**Průměrný měsíc 
    

Mezi nejprodávanější masné výrobky samozřejmě patří šunka, která s ohledem 

na celkovou nabídku pizz, je zastoupená téměř na každém třetím produktu. Šunka není 

jediná, o kterou mají zákazníci zvýšený zájem. Oblíbenou přísadou je také salám 

a slanina, jelikož čeští spotřebitelé si raději připlatí za kus masa, než za kus zeleniny. 

V poměru se šunkou je spotřeba těchto dvou masných výrobků poloviční. Avšak celkové 

náklady za měsíc na šunku a slaninu jsou téměř shodné. Paprikový salám společně 

s kuřecím masem jsou suroviny, které nejsou tak často používané na pizzách, ale patří 

mezi oblíbené přísady. Nejméně využívaná surovina je italský salám, protože pizza, která 

má hlavní přísadu tento salám, patří do kategorie speciální nabídky, která má menší 

poptávku. 
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4.2.2 Kategorie sýrových výrobků 

Tabulka č. 6: Sýrové výrobky 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Týdenní Cena* za týden Měsíční Cena* za měsíc** 

Mozzarella 45 kg 11 025,- 195 kg 47 250,- 

Eidam 49 kg 4 655,- 210 kg 19 950,- 

Uzený sýr 11 kg 1 590,- 47 kg 6 815,- 

Niva 3 kg 415,- 13 kg 1 779,- 

Hermelín 32 ks 608,- 137 ks 2 606,- 

*Ceny jsou uvedeny bez DPH v Kč  

**Průměrný měsíc 
    

Na přípravu každého produktu se používá jako základní surovina, mimo tomata nebo 

smetany, směs dvou sýrů, a to mozzarelly a eidamu. Oba tyto sýry se nastrouhají do jedné 

společně nádoby. Strouhají se střídavě, tím se zaručí perfektní mix. Uzený sýr společně 

s nivou jsou tzv. doplňkové sýry, které se používají výhradně sýrové pizzy. Produkty 

s hermelínem jsou četnější, a proto je jejich spotřeba znatelná. 

4.2.3 Kategorie zeleniny 

Tabulka č. 7: Kategorie zeleniny 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Týdenní Cena* za týden Měsíční Cena* za měsíc** 

Kukuřice 5 kg 640,- 21,5 kg 2 743,- 

Špenát 4 kg 248,- 17 kg 1 060,- 

Ananas 4,5 kg 225,- 19,5 kg 965,- 

Žampiony 30 kg  2 040,- 128,5 kg 8 743,- 

Česnek 3 kg 220,- 13 kg 943,- 

Rajčata 5,5 kg 230,- 23,5 kg 985,- 

Cibule 22 kg 418,- 94 kg 1 800,- 

Paprika 5,5 kg 253,- 23,5 kg 1 085,- 

Olivy 3,5 kg 280,- 15 kg 1 200,- 

Feferonky 4,5 kg 360,- 19 kg 1 543,- 

Kapary 1,5 kg 345,- 6,5 kg 1 480,- 

*Ceny jsou uvedeny bez DPH v Kč 

**Průměrný měsíc 
    



 

54 
 

Jelikož pizzerie disponuje velmi pestrou nabídkou svých produktů, nesmíme zapomenout 

na zeleninu, která je také velmi bohatá, co se druhů týče. Stejně jako u masných výrobku, 

kde největší zastoupení měla šunka, tak i zelenina má své nejčastěji používané druhy, a to 

žampiony a cibuli. Obě tyto zeleniny se na pizzu podávají ve větším množství, neboť 

velkou část jejich hmotnosti tvoří voda, která se při pečení vypaří a suroviny tak ztratí 

část své původní hmotnosti. Z toho důvodu jsou pořizovány ve větším množství oproti 

jiným surovinám, např. paprice, rajčat nebo feferonek. Ananas je sice používán pouze na 

jednu pizzu, všeobecně známou jako Hawai, ale jeho spotřeba je srovnatelná 

s feferonkami, které mají značné zastoupení na několika produktech. Nejméně 

používanou zeleninou jsou kapary. Chuťově jsou podobné olivám, proto jsou nejčastěji 

kombinované právě s nimi.  

4.2.4 Kategorie tekutin 

Tabulka č. 8: Kategorie tekutin  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Týdenní Cena* za týden Měsíční Cena* za měsíc** 

Kečup 0,7 l 68,- 3 l 292,- 

Olivový olej 18 l 713,- 77 l 3 055,- 

Limonáda 30 ks 485,- 129 ks 2 078,- 

Tomato 28 l 3 332,- 120 l 14 280,- 

Smetana 14 l 1 428,- 60 l 6 120,- 

*Ceny jsou uvedeny bez DPH v Kč 

**Průměrný měsíc  
    

Pizzerie používá při výrobě produktů základní prvek tomato, což je rajčatová směs, která 

se mírně kombinuje s vodou pro snadnější manipulaci při výrobě. Existují produkty, 

pro které se tomatová směs nehodí. Na takové produkty je vhodnější použít smetanu. Obě 

tyto suroviny jsou v kategorii tekutin nejpoužívanější. Kečup se používá výhradně jako 

přísada na pizzu, nebo dochucovadlo pro sladší chuť. Olivový olej je důležitým prvkem 

při výrobě těsta. Díky své receptuře a přípravě je dostatečně silný a zajišťuje tak, aby chuť 

i tvar byl co nejvíce podobný italským ikonám. Limonády výhradně slouží jako 

marketingový trik upoutat zákazníka. Při objednání každého třetího pokrmu dostane 

jednu limonádu zdarma, aby měl motivaci si příště opět objednat u své oblíbené pizzerie, 

která myslí na své zákazníky a dopřává jim bonusy v podobě např. limonády zdarma. 
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4.2.5 Ostatní suroviny 

Tabulka č. 9: Ostatní suroviny 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Týdenní Cena* za týden Měsíční Cena* za měsíc** 

Krabice 32 cm 850 ks 5 100,- 3 640 ks 21 860,- 

Krabice 50 cm 120 ks 1 140,- 514 ks 4 886,- 

Čisticí prostředek 5 l 650,- 21,5 l 2 786,- 

Vejce 240 ks 600,- 1 030 ks 2 572,- 

Hladká mouka 140 kg 1 400,- 600 kg 6 000,- 

Hrubá mouka 14 kg 140,- 60 kg 600,- 

Cukr krystal 4,5 kg 58,- 19 kg 250,- 

Sůl 5,5 kg 32,- 23,5 kg 138,- 

Těsto 1 100 ks k nezaplacení 4 720 ks k nezaplacení 

*Ceny jsou uvedeny bez DPH v Kč  

**Průměrný měsíc 
    

Pizzerie vyrábí své produkty ve dvou variantách, a to s hmotností 200g těsta nebo 400g 

těsta. V jiných provozovnách se velikost určuje podle průměrů pizz, tady 32 cm a 45 cm. 

Z důvodu originality jsou uvedeny hmotnosti těsta, které v reálné velikosti odpovídají 

33 cm a 50 cm. Značně oblíbené produkty jsou pizzy s vejcem, kterých je v nabídce 

pizzerie poměrně hodně, a jsou také žádané. Mouka, cukr a sůl jsou suroviny, ze kterých 

je vyrobeno těsto. Největší zastoupení má hladká mouka, doplněná hrubou moukou 

v daném poměru, který v zájmu zachování kuchařského tajemství zůstane nezveřejněný. 

Stejným způsobem zůstane nezveřejněný i poměr sůl a cukr. Alfa a omega celého 

kuchařského umění spočívá v samotném těstě. Jeho příprava má několik fází, díky kterým 

je výsledný produkt pizzerie Terrazzy konkurentem pravé italské pizze. Množství 

vyprodukovaného těsta odpovídá prodaným kusům produktu. Z logiky věci vyplývá, 

že pro výrobu 400g pizzy je zapotřebí spojení dvou tzv. „bochánků“ (navážené těsto 

na 200g), tím pádem při objednávce větší pizze se započítávají rovnou dva kusy těsta. 

Prostory pizzerie jsou velké, jelikož se jedná o restauraci o kapacitě 90 míst, jak již bylo 

uvedeno v předchozích kapitolách. Z toho důvodu je spotřeba čisticích prostředků taková. 
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4.3 Objednávkový cyklus 

Pan Bartošek a slečna Koutská jsou jediní dva hlavní pracovníci, kteří se starají o chod 

celého objektu takřka nonstop. Vše ohledně kuchyně má na starost pan Bartošek. Tím 

je myšlen všechen pohyb potravin. Slečna provozní se stará o zbytek restaurace, jako 

je zásobování barového pultu, provozní záležitosti a v neposlední řadě další pracovníky. 

V rámci vybraného tématu se práce nevztahuje na řízení zásob týkající se barového pultu 

a doplňkových produktu z kuchyně. Způsoby a objednávkové cykly zásobování jsou 

odlišné a lze je rozdělit podle chování poptávky. Většina surovin se objednává přes 

dodavatelské řetězce, jiné jsou kupovány provozní před otevírací dobou pizzerie. To jsou 

zásadně menší nákupy hlavně zeleniny. Dalo by se říci, že dodavatelské řetězce jezdí 

víceméně v pravidelných intervalech, což vede k závěru, že objednávkové cykly daného 

zboží jsou takřka neměnné.  

Z důvodu malých skladovacích prostor pizzerie jsou objednávkové cykly častější a po 

menším množství, než bývá obvykle u jiných restauraci. Tento problém již provozní 

společně s majitelem řeší. 

4.3.1 Dodavatelský řetězec - Nowaco 

Bidfood pod značnou Nowaco zpracovává, vyrábí a distribuuje tradiční kvalitní chlazené 

i nechlazené výrobky. Pizzerie využívá jejich služeb a nechává si dovážet téměř všechny 

suroviny týkající se výroby pizz. Jejich objednávku zpracovává přiřazený obchodní 

zástupce, který se stará o pizzerii jako o zákazníka. Na jednotlivé objednávky jsou 

vystaveny faktury, které dávají pizzerii manipulační prostor až pět týdnů od dodání 

zboží (6, 7).  

Objednávky pro dodavatelský řetězec Nowaco se zpracovávají třikrát týdně. Každý 

cyklus se objednává salám v rozmezí 2-3 kg, mozzarella a eidam 20-24 kg, limonády dva 

balíky po šesti kusech, tedy celkově 12 ks a mouka hladká 50-60 kg, což je pět nebo šest 

balíků po 10 kg. 
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Dvakrát týdně se dováží 6-8 kg šunky ve tvaru kvádru, která se ručně krájí na tenké plátky 

stejně jako slanina, která je také objednává dvakrát týdně v množství 3-4 kg. Dále uzený 

sýr dva kvádry o celkové hmotnosti 6kg a jedna krabice hermelínů, v které je 20 kusů. 

Ze zeleniny se ve stejném intervalu objednává kukuřice a špenát, jejichž množství 

odpovídá 5 kg na každý druh, což jsou dva pytlíky po 2,5 kg. Olivový olej objednává 

pizzerie po dvou pětilitrových kanystrech, tomato ve velkých konzervách o celkovém 

objemu 14-16 litrů a 33% smetanu po jednom balíku, tedy 8 litrů. 

Většinu surovin stačí dovážet jednou týdně, jelikož jejich spotřeba není tak velká nebo 

vydrží delší dobu uskladněny. Mezi takové patří paprikový salám, kterého je menší 

spotřeba. Jedná se o dva válce, které mají cca 2-2,5 kg. Niva je velmi aromatický a slaný 

sýr, který se používá v menším množství, něž všechny ostatní sýrové výrobky, proto 

se také objednává jednou týdně v podobě kola nivy, která má hmotnost 3-4kg. Olivy 

s feferonkami pizzerie objednává ve skleněných nádobách většinou mezi 4-5kg. Aby 

se zabránilo suchým či zkaženým plodů, jsou naloženy ve vlastní šťávě a jejich hmotnost 

se tedy po scedění zmenší. Kapary, malá semínka podobná hrozinkám, chuťově však více 

podobné olivám, jsou konzervovány po půl kilogramech a dováží se čtyři plechovky. 

Vejce Nowaco zpracovává a distribuuje v krabicích, ve kterých jsou vejce naskládány 

do známých papírových plat. Celkově je v krabici 240 kusů vajec, zasazených do osmi 

patek plat po 30 kusech na jednom platě. Hrubou mouku, oproti hladké, objednává jednou 

týdně po dvou balíkách, tedy po 10 kg na balík. Sůl a cukr krystal, potřebný při výrobě 

těsta, dováží Nowaco po 6-7 kg od obou druhů. 

Se zeleninou, jako jsou žampiony, rajčata, papriky, cibule a česnek, je objednávání 

složitější. Provozní společně s majitelem každý den sepisují menší nákupní seznam, 

na který píší druh zeleniny a hmotnosti, jaké jsou potřeba koupit. Jakmile dochází některá 

zelenina dříve, něž je plánovaná objednávka od Nowaka, provozní ráno před otevírací 

dobou nakoupí daný typ zeleniny. Z pravidla se zelenina dováží každý objednávkový 

cyklus po menším množství, aby se zachovala kvalita připravovaných produktů. 
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4.3.2 Dodavatelský řetězec - Lunetik 

Výhradní dovozce krabic na pizzu, menu boxů, čisticích prostředků a drobného zboží 

např. stojánky do krabic na pizzu, je pro pizzerii Terrazzu společnost Lunetik. Jejich 

spolupráce začala již ve dřívějších dobách, jelikož majitel a zakladatel této společnosti 

dříve pracoval s panem Bartoškem v nejmenované restauraci. V rámci kamarádských 

vztahů vznikla dohoda o dodávání potřebného zboží pro pizzerii.  

Krabice obou velikostí se objednávají jednou týdně, nejčastěji v pondělí nebo v úterý, 

kdy je v pizzerii větší manipulační prostor v rámci přijatých objednávek od zákazníků. 

Klasická velikost (32 cm) se dováží po 900-1 000 kusech, tedy celkově 9-10 balíků 

po 100 kusech. Větších krabic (50 cm) se objednává méně, a to 150 kusů, jelikož jejich 

celková poptávka je menší. Balíky jsou po 50 kusech, protože jinak by byl balík příliš 

těžký. Čisticích prostředků dováží Lunetik ve větších 5 litrových nádobách, řádně 

označených a polepených s návodem k manipulaci. Menu boxy, stojánky na pizzu a další 

drobné věci do detailní analýzy pizzerie práce nezahrnuje. 

4.3.3 Dodavatelský řetězec – Baráček s.r.o. 

Dodavatel Baráček s.r.o. je výhradním dovozce nápojů, co se týče beček piv, Kofoly 

a sudových či lahvových vín. Objednávky zařizuje provozní, která má přehled o prodeji 

nápojů. Hlavní sklad dovozce se nachází v Černé Hoře, přibližně 15 km od Blanska. 

V rámci vybraného tématu se diplomová práce podrobně nezabývá řízní zásob nápojů. 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední část diplomové práce se věnuje propojení teoretické části zabývající 

se metodami řízení zásob a analytické částí pizzerie Terrazzy. Kapitola je rozdělena 

do několik částí, které na sebe chronologicky navazují. První část seznamuje čtenáře 

s programem MS Excel 2013, na který navazuje problematika prostředí VBA, ve kterém 

je navrhnuta celá aplikace. Následuje část popisu funkce celého programu, kde jednotlivé 

podkapitoly detailně čtenáře seznamují s funkčností jednotlivých prvků softwarové 

aplikace. 

5.1 Microsoft Office Excel 2013 

MS Excel 2013 je tabulkový procesor, který zpracovává data v tabulkách. Počátky 

se datují v 70. letech 20. století, kdy se používaly předchůdci právě zmíněného Excelu. 

Data zapsaná do tabulkového programu jsou uložena v tzv. buňkách. Do buňky lze zapsat 

jak čísla, tak i text. Buňky jsou uspořádány do sloupců a řádků. Nejnovější verze Excelu 

nabízí spoustu možností analýzy dat. MS Excel podporuje programovací jazyk 

pro vývojáře, které se nazývá VBA, neboli Visual Basic for Applications. S tímto 

programovacím jazykem budeme dále pracovat (2, s. 7). 

5.1.1 Visual Basic for Applications 

Součástí programu MS Excel je již zmíněný programovací jazyk Visual Basic 

for Applications, který má základní vlastnosti jazyka Visual Basic. Tento jazyk 

je součástí celosvětově známého programu Microsoft, proto jej lze využít i v dalších 

programech MS (2, s. 143). 
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Editor Visual Basic se skládá z několika částí zobrazených v samostatných oknech 

znázorněný na Obrázku č. 22 (2, s. 144-145). 

Obrázek č. 22: Editor VBA 

(Zdroj: 2, s. 145) 

5.2 Návrh softwarové aplikace pro pizzerii Terrazza 

Dle charakteru provozu pizzerie je určena metoda, která bude použita při návrhu vlastního 

řešení. Jelikož se jedná o náhodnou poptávku po vyráběných produktech pizzerie, použitá 

metoda odpovídá nezávislé poptávce.  

Pro správnou funkčnost a užitečnost navrhované aplikace je zapotřebí znát hodnoty 

pojistné zásoby jednotlivých surovin a zboží. Díky těmto numerickým údajům program 

upozorní uživatele na kritickou spodní hranici zásoby, a zabrání tak úplnému vyčerpání 

zásob. Jednotlivě vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 10. Následně se v práci 

nachází podkapitoly jednotlivých funkcí, kde jsou uvedeny srozumitelně všechny 

potřebné detailní informace pro čtenáře, aby snadno pochopil funkčnost softwarové 

aplikace a její přínos pro samotnou pizzerii. Práce je doplněna grafickým zobrazením 

jednotlivých části aplikace. 

5.2.1 Výpočet pojistné zásoby 

Všechny výpočty jsou prováděny stejným způsobem. Jako příklad je zde uvedena 

nejpoužívanější surovina z kategorie sýrových výrobku, mozzarella.  
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Použité vzorce jsou z kapitoly Určení normy pojistné zásoby, vzorce 2.10, 2.11, 2.13 

a 2.17, tedy 𝑦´𝑝 =  
1

𝑛
∑ 𝑦𝑗

𝑛
𝑗=1  a 𝑠𝑝

2 =  
1

𝑛−1
[∑ 𝑦𝑗

2𝑛
𝑗=1 − 𝑛 ∗ (𝑦´𝑝)2] , 𝑡´𝑑 =   

1

𝑚
∑ 𝑡𝑑𝑖

𝑚
𝑖=1  a 

𝑠𝑑
2 =  

1

𝑚−1
[∑ 𝑡𝑑𝑖

2𝑚
𝑖=1 − 𝑚 ∗ (𝑡´𝑑)2], 𝜎𝑐 =  √𝑡´𝑑 ∗ 𝑠𝑝

2 + 𝑦´𝑝
2 + 𝑠𝑑

2 a zp =  uασc. 

Výsledné hodnoty dílčích rovnic:  

𝑦´𝑝 = 16,9 ; 𝑠𝑝
2 =  341,12 ;  𝑡´𝑑 = 0,68 ;  𝑠𝑑

2 = 6,83. 

Celková směrodatná odchylka poptávky:  

𝜎𝑐 =  √0,68 ∗ 341,12 + 285,61 + 6,83 = 22,899.  

Norma pojistné zásoby vybrané surovin: zp =  uασc = 0,469 ∗ 22,899 = 10,74 𝑘𝑔. 

Tabulka č. 10: Norma pojistné zásoby 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Pojistná zásoba  Zboží Pojistná zásoba 

Šunka 4,57 kg  Cibule 3,15 kg 

Salám 1,87 kg  Paprika 0,81 kg 

Slanina 2,57 kg  Olivy 1,51 kg 

Paprikový salám 1,14 kg  Feferonky 1,92 kg 

Kuřecí maso 1,28 kg  Kapary 0,74 kg 

Italský salám 1,03 kg  Kečup 0,32 l 

Mozzarella 10,74 kg  Olivový olej 5,14 l 

Eidam 12,46 kg  Limonáda 8 ks 

Uzený sýr 3,14 kg  Tomato 10 l 

Niva 1,28 kg  Smetana 4 l 

Hermelín 20 ks  Krabice 32 cm 400 ks 

Kukuřice 2,14 kg  Krabice 50 cm 70 ks 

Špenát 1,81 kg  Čisticí prostředek 2,14 l 

Ananas 2,43 kg  Vejce 100 ks 

Žampiony 4,32 kg  Hladká mouka 15 kg 

Česnek 0,43 kg  Hrubá mouka 6 kg 

Rajčata 0,81 kg  Cukr krystal 2,12 kg 

   Sůl 2,38 kg 
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Tyto hodnoty slouží softwarové aplikaci na upozornění uživatele, že dochází k vyčerpání 

dané suroviny. Také je stěžejní při funkci Nákupní seznam, která je detailně popsána 

v jedné z následujících podkapitol. 

5.2.2 Celkový vzhled a popis funkcí  

Obecně softwarová aplikace nabízí uživateli přehledný seznam všech kontrolovaných 

a používaných druhů zboží a surovin, které jsou v pizzerii Terrazza považovány 

za důležité.  

 

Obrázek č. 23: Náhled softwarové aplikace 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na obrázku č. 23 lze vypozorovat několik tlačítek pojmenovaných podle daného zboží, 

dále příslušná pole s hodnotou celkového množství s jednotkou a tři funkční tlačítka, 

Evidence, Inventura a Nákupní seznam. V pravé spodní části aplikace je uvedena 

legenda popisující zkratky jednotek. Funkční tlačítko Evidence obsahuje zápis pomocí 

čárových kódů nebo ruční evidenci jednotlivého zboží. Druhým tlačítkem, Inventura, 
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uživatel kontroluje stav zásob pomocí čteček čárových kódů, které se zapisují při 

odebrání jednotlivého zboží ze skladu, a hlídá pojistnou zásobu. Poslední funkční tlačítko 

Nákupní seznam vygeneruje seznam všech surovin uvedené na skladě, které jsou 

zapotřebí nakoupit včetně minimálního množství. 

Bližší pohled na softwarovou aplikaci nabízí několik částí, resp. sloupců. Na pravé 

a částečně na levé straně se nacházejí první sloupce (Druh zboží), ve kterých jsou 

zabudovaná tlačítka, která nesou název jednotlivých druhů zboží, které se v pizzerii 

Terrazza uskladňují. Další sloupec, označený Celkem na skladě, jsou uvedeny hodnoty 

reálného množství jednotlivých surovin společně s jednotkami, které se nacházejí 

ve skladovacích prostorách pizzerie. Poslední sloupec, Množství, je vyhrazen pouze 

pro funkci Nákupní seznam. Zde se zobrazují hodnoty množství zboží s příslušnými 

jednotkami, které jsou potřeba objednat či zakoupit. V horní pravé části jsou umístěny tři 

funkční tlačítka, kterým jsou také věnovány následující podkapitoly, ve kterých nalezne 

čtenář detailní popis k funkčnosti tlačítek.  

5.2.3 Evidence 

Jedno z prvních tlačítek, které softwarová aplikace umožnuje uživateli používat, 

je Evidence, který umožňuje zapsat přijaté zboží do skladu dvěma způsoby: ruční 

evidence nebo čtečkou čárových kódů. 

Způsob evidence zboží pomocí čteček čárových kódů, hlavní funkce navrhované 

softwarové aplikace, se provádí následovně. Přijaté zboží s čárovým kódem GS1-128, 

za pomocí chytrého mobilního telefonu a aplikaci Barcode Reader, se jednotlivě 

naskenuje do zařízení, ve kterém se tyto kódy ukládají do textového souboru. 

Po naskenování všech kódů uživatel odešle tento textový soubor do svého počítače 

či notebooku, který disponuje s licencí Microsoft, a může tak spustit vytvořenou 

softwarovou aplikace.  

Při stisku tlačítka Evidence vyskočí pole s dalšími dvěma tlačítky, které uživateli dává 

možnost výběru mezi evidencí čárovými kódy nebo ruční zadávání, obrázek č. 24. 

V případě stisku tlačítka Čárové kódy aplikace nabídne uživateli možnost výběru 
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adresáře, neboli textového souboru, obrázek č. 25, ve kterém jsou naskenované čárové 

kódy z víše uvedené aplikace.  

 
Obrázek č. 24: Výběr evidence 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek č. 25: Výběr adresáře 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V případě, že uživatel nevybere žádný soubor, aplikace vyhodnotí tento stav jako chybný 

a upozorní uživatele na nevybraný soubor a okno zavře, obrázek 26. 

 
Obrázek č. 26: Chybné hlášení 1 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V případě, že uživatel vybere více než jeden soubor, aplikace vyhodnotí tento stav také 

jako chybný a opět upozorní uživatele na nutnost vybrat pouze jeden soubor. 

 
Obrázek č. 27: Chybné hlášení 2 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při úspěšném nahrání souboru aplikace rozčlení naskenované kódy podle předem 

nadefinovaných podmínek. Každá surovina, která je uvedena v seznamu aplikace, 

je označena příslušným čárovým kódem. Aplikace na základě předem nadefinovaných 

kódů, např. kód eidamu je 04028900042018, určí tento numerický údaj jako kód pro 

eidam a následně jej přiřadí do daného seznamu pro tento druh sýru. Celý kód, který 

se naskenuje do textového souboru a následně s ním softwarová aplikace pracuje, vypadá 

následovně: 

 
Obrázek č. 28: Ukázka čárového kódu eidamu GS1-128 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

První část čárového kódů GS1-128, jak již bylo uvedeno, slouží pro identifikaci 

příslušného zboží. Hodnota uvedená v závorce před tímto kódem, (01), identifikuje zboží 

jako objednací položku. Hodnota v následující závorce (3103) označuje, že další část 

kódu za touto závorkou určuje hmotnost výrobku s desetinou čárkou na třetí pozici 

od konce, např. kód 003200 značí hmotnost 3,2 kg. Číslo (15) je označení pro datum 

minimální spotřeby, který je definován ve formátu RRMMDD. Na obrázku č. 28 je tato 

část reprezentována hodnotou 200611, tedy minimální trvanlivost tohoto kusu zboží 

je do 11. 06. 2020.  



 

66 
 

V návrhu softwarové aplikaci se mimo tří hlavních tlačítek nachází dalších 

35 informativních tlačítek. Každé tlačítko je pojmenováno podle druhy zboží. Při stisku 

tlačítka se objeví okno, ve kterém se nacházejí tři sloupce.  

 
Obrázek č. 29: Tlačítko eidam 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

První sloupec obsahuje datum minimální trvanlivosti každého zaevidované suroviny 

či zboží. Prostřední sloupec udává identifikační část kódu, která je jedinečná pro každý 

kus zboží a v posledním sloupci je uvedena hmotnost jednotlivých kusů. Všechny tyto 

hodnoty jsou dekódovány aplikací při nahrání textového souboru do aplikace. V případě, 

že se ve formuláři nachází více kusů zboží, jejich hodnoty se ze třetího sloupce, tedy 

hmotnost, sečtou a suma se zobrazí ve sloupci Celkem na skladě vedle příslušného 

tlačítka. Tímto způsobem uživatel hned zná reálnou hmotnost daného zboží, aniž 

by musel procházet sklad kus po kusu. Tlačítko Zavřít formulář zavře a umožní tak 

uživateli pokračovat. 
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Formulář sám o sobě nezachová po zavření aplikace data vypsaná do jednotlivých tzv. 

textboxů. Z toho důvodu jsou všechny kódy z textového souboru uloženy do dalšího 

samostatného listu Excelu, ze kterého se při stisku tlačítka, např. eidam, zapíše 

do správných sloupců a řádků singulární dekódovaná data daného zboží.  

Odlišné je to v případě evidence typu zboží, u kterých nepotřebuje uživatel znát dobu 

minimální trvanlivosti a hmotnost. Kód takových zboží je typově stejný. Softwarová 

aplikace je naprogramována, aby tyto čárové kódy rozpoznala od ostatních a zachovala 

se podle příslušných podmínek. Např. při objednávce krabic aplikace pozná, že se jedná 

o kód ke krabicím a do formuláře zapíše pouze množství. Podobně je to v případě zboží 

čisticích prostředků a limonády. 

Způsob evidence zboží pomocí ručního zadávání, sekundární funkce navrhované 

softwarové aplikace, slouží uživateli při možném výpadku čtecího zařízení (tablet, chytrý 

telefon, čtečka kódů). Jeho funkce je míně odlišná něž v předchozím případu. Zvolí-li 

uživatel evidenci zboží ručně, zobrazí se podobný formulář, který uživatele vyzívá 

k vybrání kategorie. Jakmile je kategorie vybrána, zobrazí se možnost výběru 

jednotlivých druhů zboží, např. kategorie sýry, druh eidam. 

 
Obrázek č. 30: Výběr kategorie Obrázek č. 31: Výběr druhu 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledný formulář, obrázek č. 33, zobrazuje pole, do kterých uživatel zadá všechny 

hodnoty uvedený pod čárovým kódem. Celkem těchto polí je deset pro případ rychlejšího 

zapsání více kusů stejného zboží. Formulář obsahuje dvě funkční tlačítka. Jedno je známé 

tlačítko Zavřít, které před zavřením formuláře uživateli nabídne rozhodovací dotaz, zda 

formulář opravdu chce zavřít či nikoli. Po výběru OK se formulář zavře a textová pole 

se vyčistí. V opačném případě zůstane otevřený, zapsané hodnoty nezmizí.  
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Obrázek č. 32: Rozhodovací dotaz 1 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Druhé tlačítko slouží pro uložení zadaných kódů. Ukládání probíhá obdobným způsobem 

jako při ukládání kódů při načtení textového souboru. Aplikace po stisku tlačítka daný 

kód dekóduje podle stejných parametrů jako v předchozím případě. Následně se části 

kódu uloží do listu, ze kterého jsou tyto data brány při stisku tlačítka daného zboží, 

obrázek č. 29. Po provedení uložení zboží do aplikace se uživateli nabídne rozhodovací 

dotaz, zda bude nadále pokračovat v ukládání zboží, či se má celý formulář zavřít.  

 
Obrázek č. 33: Formulář evidence zboží 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Součty daných hmotností jednotlivých kusů jsou prováděny na samostatném odděleném 

listu aplikace, které se následně po úpravě přenáší do sloupce Celkem na skladě. 

 
Obrázek č. 34: Evidence – výsledek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.2.4 Inventura 

Druhé funkční tlačítko, které softwarová aplikace umožňuje uživateli používat, 

je Inventura, který umožňuje odepsat použité zboží ze skladu rovněž dvěma způsoby: 

ručně nebo čárovými kódy. 

Způsob inventury zboží pomocí čteček čárových kódů, hlavní funkce navrhované 

softwarové aplikace, se provádí stejným způsobem, jako v případě evidence. Zboží, které 

je zapotřebí ze skladu odepsat (zboží bylo použito), se stejným způsobem naskenuje 

do textového souboru, který se opět odešle do požadovaného zařízení. 

 
Obrázek č. 35: Výběr inventury 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Proces nahrávání textového souboru do aplikace má totožný průběh, tedy je povolen 

nahrát pouze jeden textový soubor. V opačném případě, kdy se uživatel bude snažit nahrát 

více jak jeden soubor nebo naopak žádný, aplikace upozorní uživatele jako na obrátku 

č. 26 a č. 27. Při úspěšném nahrání souboru aplikace rozdělí naskenované kódy podle 

předem nadefinovaných podmínek. Aplikace na základě předem nadefinovaných kódů, 
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např. kód eidamu je 04028900042018, určí tento numerický údaj jako kód pro eidam. 

Následně se naskenované kódy uloží do dalšího listu v aplikaci pro další, důležité 

zpracování. Jedná se o porovnání unikátních částí každého kódu zboží. Toto porovnání 

pracuje s kódem, který je uveden na obrázku č. 29 ve sloupci Kód. Na základě této části 

kódu a identifikátoru druhu suroviny, softwarová aplikace porovná všechny kódy 

a vyhledá tak stejný kód. Ten se následně vymaže a odstraní se jeho záznam z listu, tedy 

i ze samotného formuláře, který se otevře při stisku tlačítka daného zboží. Stejně 

tak se upraví celkové množství na skladě. 

Způsob inventury zboží pomocí ručního zadávání, sekundární funkce navrhované 

softwarové aplikace, slouží uživateli také při možném výpadku čtecího zařízení. Jeho 

funkce má podobný průběh jako v předchozím případě evidence zboží. Také se zobrazí 

formulář, kde si uživatel vybere kategorii a následně i druh zboží. Finální formulář 

je stejný, obrázek č. 33, který také obsahuje deset polí pro zadání hodnot. Funkce tlačítka 

Zavřít je stejná, ale funkce Uložit je odlišná, avšak velmi podobná funkci při inventuře 

čárovými kódy. Po zadání celého čárového kódu do příslušného pole a stisku tlačítka 

pro uložení se kód dekóduje na dílčí části. Stejně jako v případě inventury čárovými kódy 

se daná část kódu porovná se zbožím uvedeným na skladě. Při shodě se údaje odstraní 

včetně hmotnosti daného kusu. Celkové množství na skladě se tak přepočítá na reálnou. 

 
Obrázek č. 36: Inventura – výsledek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při každém uložení změny, ať už při evidenci nebo při inventuře, se všechno zboží 

uvedeno na skladě překontroluje s nastavenou rezervou pojistné zásoby jednotlivých 

druhů. V případě, že množství na skladě bude menší než hranice pojistné zásoby, uživatel 

tak snadno zjistí, že bude zapotřebí koupit daný druh zboží. Dále softwarová aplikace 
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hlídá minimální dobu trvanlivosti jednotlivých kusů zboží. Tato funkce spočívá 

v porovnání aktuálního data s hodnotou, která je uvedena ve sloupci Trvanlivost, který 

se nachází ve formuláři při stisku tlačítka dané suroviny. Pokud se hodnota blíží k rezervě 

datu minimální spotřeby, hodnoty v daném řádku změní barvu z původní černé 

na výstražnou červenou. Tím by měl být uživatel upozorněn, aby použil při další výrobě 

právě tento označený kus zboží, aby nedocházelo ke zvýšení nákladů způsobenému 

přehlédnutím minimální trvanlivosti uskladněných surovin. Rezerva data minimální 

trvanlivosti je v softwarové aplikace nastavena s pětidenním předstihem, než dojde 

k znehodnocení zboží. 

 
Obrázek č. 37: Upozornění na datum minimální trvanlivosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při stisku tlačítka příslušného zboží se hodnoty uvedené na příslušném listu nahraných 

dat ze čteček čárových kódů nebo ručním zadání zobrazí ve formuláři v požadovaném 

tvaru, tedy rozdělen na datum minimální trvanlivosti, identifikační kód a hmotnost. Díky 
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uvedenému formuláři uživatel snadno zjistí, kolik kusů zboží má na skladě, jaká 

je trvanlivost daného kusu a zda nebude potřeba objednat zboží. Pro usnadnění, urychlení 

a efektivnosti softwarové aplikace je pro uživatele naprogramovaná funkce Nákupní 

seznam. 

5.2.5 Nákupní seznam 

Třetí funkční tlačítko, Nákupní seznam, zefektivňuje funkčnost softwarové aplikace 

jako celek. Funkce pracuje na základě vypočítaných hodnot normy pojistné zásoby 

a celkového množství zboží na skladě. Tato funkce slouží výhradně pro usnadnění 

a urychlení objednávkového cyklu zboží.  

Hlavní vzhled softwarové aplikace nabízí mimo souhrn všech evidovaných surovin 

a zboží včetně uvedených množství na skladě, také informační sloupec, kde se při 

jakémkoli zápisu zboží zobrazí výstražnou červenou barvou tzv. minimální množství 

daného zboží, které je zapotřebí objednat v rámci dodávkového cyklu. V případě, že dojde 

k prolomení hranici normy pojistné zásoby, celkové množství na skladě bude menší než 

norma pojistné zásoby, zobrazí se tyto hodnoty ve sloupci Množství. To výrazně ulehčuje 

práci uživateli, který nemusí dopočítávat a přemýšlet, kdy, kolik a čeho má objednat.  

 
Obrázek č. 38: Upozornění na hranici normy pojistné zásoby 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Při stisku tlačítka Nákupní seznam softwarová aplikace vytvoří seznam, který se ukládá 

do textového souboru pro snadnou manipulaci. Uživateli se nabídne možnost cesty, kam 

tento vygenerovaný seznam s doporučeným množství může exportovat. 

 
Obrázek č. 39: Výběr cesty pro uložení seznamu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po výběru cesty, identifikaci souboru logickým názvem a uložením aplikace vyhodnotí, 

zda se soubor podařilo správně exportovat či se vyskytla nějaká chyba, např. stejný název, 

nesprávný typ souboru apod. 

 
Obrázek č. 40: Informační upozornění 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Po úspěšném vyexportování souboru má uživatel možnost daný soubor odeslat na chytrý 

telefon, tablet či přímo vytisknout, pokud má k dispozici tiskárnu. Seznam 

vygenerovaného zboží je zobrazen na obrázku č. 41. 

 
Obrázek č. 41: Nákupní seznam 22.04.2020 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Funkce je naprogramována za pomocí cyklů, které prochází řádky v tabulce Množství 

a zapisuje získaná data do proměnné soubor (deklarovaná proměnná VBA). Vnitřní 

funkce jazykového prostředí, Application.GetSaveAsFilename, vytvoří požadovaný 

soubor pro exportování seznamu zboží. Části kódů jsou uvedeny v přílohách.  



 

75 
 

5.3 Návrhy na efektivnější řízení zásob 

Z pohledu efektivnosti lze návrh softwarové aplikace považovat za velký přínos 

pro provozní pizzerie či majitele. V případě akceptování návrhu a zkušebního provozu 

by mohla být aplikace považována za prvotní verzi pro řešení kvalitnější sledovatelnosti 

zboží na skladě. Softwarová aplikace je přizpůsobená aktuálním způsobům řízení zásob 

v pizzerii. Pro její maximální využití v plném rozsahu, je zapotřebí podniknout určitá 

interní opatření. 

Jedna z prvních zásadních věcí ohledně zásobování se týká objednávkových cyklů 

dodavatele. V rámci analýzy byly zjištěny jisté nesrovnalosti a nedostatky. Tyto problémy 

jsou z větší části zapříčiněny omezeným skladovacím prostorem. Momentálně se tento 

problém již řeší s provozní a majitelem. Z toho důvodu jsou objednávkové cykly častější 

a v menším množství. V případě rozšíření zásobovacích prostor, hlavně chladicích boxů, 

je možné upravit podmínky objednávkových cyklů a normy pojistné zásoby, aby pizzerie 

Terrazza snížila své celkové náklady za zboží. Tyto změny by mohly eventuálně přinést 

pizzerii větší výnosy vedoucí k vyšším ziskům v rámci několika měsíců. 

Normu pojistné zásoby lze v budoucnu upravit, jelikož naprostá většina surovin jsou 

v dnešní době vyráběna a skladována takovým způsobem, že jejich minimální doba 

trvanlivosti je až překvapující. Provozní se v takové situaci nemusí příliš obávat 

znehodnocení jistých druhů surovin. 

5.4 Finanční kalkulace implementace 

Z hlediska pořizovacích nákladů na softwarovou aplikaci lze projekt rozdělit do dvou 

etap. První etapa je výhradně nenákladová. V rámci této etapy se jedná o zkušební verzi, 

kterou lze aplikovat do stávajícího zařízení pizzerie, např. aplikace do mobilního telefonu, 

interní notebook. Náklady, které touto etapou vzniknou, jsou pouze za strávený čas 

programátora při ladění aplikace a instruktáže, které vyčíslí po dohodě s majitelem 

provozovny. V případě, že aplikace bude majiteli vyhovovat, efektivnost práce bude vyšší 

a náklady nižší, lze přejít do druhé etapy, která má vyšší náklady na implementaci. Bude 
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zapotřebí koupit pracovní PC, který bude vyhrazen pro práci s aplikací, dále bude vhodné 

pořídit přenosnou čtečku čárových kódů, popřípadě chytrý telefon s používanou aplikací 

a licenci od společnosti MS. 

Tabulka č. 11: Kalkulace nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Cena (Kč) 

PC 15 000,-  

Licence MS 1 900,- 

Chytrý telefon 5 000,- 

Přenosná čtečka čárových kódů 2 000,- 

Aplikace 0,- 

Práce 1 000,- 

Celkem 22 900,- / 19 900,- 

 

Celkové náklady na implementaci druhé etapy jsou v maximální výši 22 900 Kč, 

za předpokladu pořízení chytrého telefonu s aplikací. Nižší varianta nákladů s pořízením 

přenosné čtečky čárových kódů je 19 900 Kč. Obě ceny jsou počítány včetně DPH. Cena 

za odvedenou práci je symbolická, jelikož se jedná o spolupráci při zpracování diplomové 

práce.  
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ZÁVĚR 

Aby čtenář snadno pochopil vybrané téma diplomové práce, byly vybrány nejzákladnější 

pojmy popisující hlavní metody používané při řízení zásob, metriky k vyhodnocení 

daných poptávek a prvky týkající se identifikaci zboží, typ zavedeného označení 

a technologie používané v konkrétním případě. Dále se čtenář dozvěděl, jaké kombinace 

čárových kódů lze použít, jaké typy zboží se danými kódy dají identifikovat a jak snadné 

je manipulace s takto označenými výroby. 

V analytické části byly provedeny zásadní analýzy týkající se především zboží a surovin, 

které pizzerie Terrazza nejčastěji používá, a metody řízení zásob spojené 

s objednávkovými cykly, dodavatelskými řetězci a způsobu uskladnění zboží. 

Ze získaných dat a informací, které jsou částečně získány také přímo od majitele 

a provozní, byly navrhnuty změny, které by eventuálně v budoucím provozu mohly 

pizzerii přinést úspěch v podobě nižších nákladů a vyšších zisků. Všechny tyto poznatky 

byly dále provázány s částí návrhu řešení, tedy návrhu softwarové aplikace. 

V samotném návrhu byly zohledněny některé nedostatky v rámci řízní zásob, 

ale převážně je softwarová aplikace přizpůsobena aktuálnímu poptávkovému trendu. 

Hlavními cíli celého návrhu aplikace bylo zefektivnit práci provozní, dále upřesnit 

a omezit objednávkové cykly dodavatelských řetězců v rámci méně častého dovážení, 

urychlit způsob skladování zboží a upozorňovat uživatele na blížící se dobu minimální 

trvanlivosti daného kusu zboží, aby nedocházelo k jeho znehodnocení. Bonusem 

je možnost tisku nákupního seznamu, kde je vygenerovaný seznam zboží s doporučeným 

množství k objednání. Všechny tyto funkce softwarové aplikace byly naprogramovány 

záměrně pouze pro pizzerii Terrazza. 

Poslední dvě kapitoly jsou věnovány návrhu na efektivní využití aplikace ve větším 

rozsahu, než by mohla být momentálně za dané situace využívána a finanční kalkulaci 

implementace celého projektu, která je neceněná ve dvou variantách lišící se použitou 

technikou při práci s kódy. Maximální výše nákladů na implementaci jsou 22 900 Kč 

včetně DPH. 
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Vzhledem k událostem ohledně epidemii koronaviru, které se staly roku 2020 na přelomu 

měsíce únor a březen, je analýza prováděna do tohoto období, kdy provoz pizzerie nebyl 

omezen nouzovým stavem a vládními nařízeními, viz příloha 8.   
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𝑁(𝑞)– Celkové roční náklady 

𝑁𝑠– skladovaní náklady 

𝑁𝑑 – dodávkové náklady 

𝑐1,2– koeficienty 

𝐵𝑜 – signální bod 

Q – celkové množství 

𝑞∗, 𝑞 – velikost dodávky 

VBA – Visual Basic for Applications 

𝑡 – časová osa 

𝑡𝑐– doba trvání cyklu 

𝑡𝑑 – délka pořizovací lhůty 

𝑦𝑖 – časová řada 

𝑡𝑗 – časové období 

𝑠𝑝,𝑑 – směrodatné odchylky 

𝜎𝑐 – celková směrodatná odchylka 

GS1-LL – GS1 Logisic Label 

GTIN – Global Trade Item Number 

SSCC – Seriál Shipping Container Code 

GCP – GS1 Company Pofix 

LV – Logická Varianta 

K – Kontrolní číslice 

FIFO – First In First Out 

GS1-128 – datový nosič 

HRI – Human Readable Interpretation 

FNC – Funkční znaky 

EAN-13 – druh čárového kódu 

RCN – Restriced Circulation Number  
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