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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace řízení zásob v obchodní firmě. 

Práce obsahuje teoretická východiska, analýzy firmy a jejího postavení na trhu, analýzu 

používaného informačního systému a jím řízený současný způsob pohybu zásob, 

vyhodnocení a vlastní doporučení vedoucí k optimalizaci.   
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logistika, logistický proces, analýza firmy, informační systém, řízení zásob, implementace, 

zboží, zakázka, optimalizace, zásobování, časová řada 
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Abstract 

This master´s thesis deals with problems  of inventory control optimalization in a business 
company. It contains theory data, company analyses and its market position, an analysis of 
information systems and inventory control in use, its evaluation and own recommendation 
leading to the optimalization. 
 

Key words 
 

logistics, logistics process, the analysis of the company, information systems, inventory 
control, implementation, goods in stock, order, optimalization, supply, time series 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



Bibliografická citace mé práce: 

HUDEC, J. Studie optimalizace řízení zásob. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
podnikatelská, 2007. 87 s. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Marie Jurová, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Studie optimalizace řízení zásob“  

vypracoval samostatně s použitím uvedených informačních zdrojů. 

 
Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně VUT v Brně a zpřístupněna ke studijním 

účelům. 

 
 
 
 
V Brně, dne ……………………………… 

 

Podpis  ………………………………… 

 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji paní prof. Ing. Marii Jurové, CSc. za pečlivé vedení a za poskytnutí konzultací a 

velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé diplomové 

práce. 

 

Děkuji také panu Ing. Josefu Trávníčkovi z firmy Agrall zemědělská technika a. s., za  

ochotu, kterou mi poskytoval při mých dotazech k dané problematice. 

 

 

 

Brno 15. května 2007 

Bc. Jiří Hudec 

 9



ÚVOD ....................................................................................................................12 

1 DEFINICE CÍLŮ A PROBLÉMŮ ....................................................................14 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA .......................................................................15 

2.1 Logistika opatřování ............................................................................................................................. 15 
2.1.1 Zásobovací logistika ....................................................................................................................... 15 
2.1.2 Řízení opatřování ........................................................................................................................... 18 
2.1.3 Zásoby a jejich řízení ...................................................................................................................... 19 
2.1.4 Strategie řízení zásob ...................................................................................................................... 23 
2.1.5 Řízení zásob ................................................................................................................................... 24 
2.1.6 Funkce informačních systémů ........................................................................................................ 27 

2.2 Informační systémy a technologie................................................................................................... 29 
2.2.1 Technická realizace dat ................................................................................................................... 30 
2.2.2 Datové modely ............................................................................................................................... 31 
2.2.3 Relační datové modely .................................................................................................................... 32 
2.2.4 Funkční modelování ....................................................................................................................... 32 
2.2.5 Algoritmy zpracování dat................................................................................................................ 34 

2.3 Časové řady ....................................................................................................................................... 35 
2.3.1 Pojem, druhy a charakteristiky časových řad ................................................................................... 35 
2.3.2 Dekompozice časových řad ............................................................................................................ 37 

3 AGRALL ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A. S. ..................................................40 

3.1 Představení společnosti......................................................................................................................... 40 
3.1.1 Základní údaje ................................................................................................................................ 40 
3.1.2 Organizační struktura ..................................................................................................................... 41 
3.1.3 Strategie ......................................................................................................................................... 42 

3.2 Analýza mikroprostředí .................................................................................................................... 44 

3.3 Analýza makroprostředí ................................................................................................................... 48 

3.4 Finanční analýza............................................................................................................................... 49 
3.4.1 Altmanův index finančního zdraví ( Z score) .................................................................................. 49 
3.4.2 Index IN 01.................................................................................................................................... 50 

3.5 SWOT analýza .................................................................................................................................. 51 

4 IMPLEMENTACE A VYHODNOCENÍ IS K2..................................................54 

4.1 Implementace IS K2.............................................................................................................................. 54 

4.2 Zpracování návrhu řešení jednotlivých procesů ............................................................................. 54 
4.2.1 Definice ......................................................................................................................................... 54 
4.2.2 Použitá notace ................................................................................................................................ 56 
4.2.3 Metriky........................................................................................................................................... 57 

4.3 Analytická část .................................................................................................................................. 58 
4.3.1 Hodnotící metody .......................................................................................................................... 58 
4.3.2 Vyhodnocení vstupních dat ............................................................................................................ 59 
4.3.3 Celkové hodnocení systému ........................................................................................................... 60 

 10



5 ŘÍZENÍ ZÁSOB INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ..............................................61 

5.1 Průběh zakázky ..................................................................................................................................... 61 
5.1.1 Zakázka.......................................................................................................................................... 61 
5.1.2 Přijetí zakázky................................................................................................................................. 61 
5.1.3 Vystavení zakázky........................................................................................................................... 61 

5.2 Zboží ................................................................................................................................................. 64 

5.3 Průběh zásob firmou ........................................................................................................................ 67 
5.3.1 Nákup zboží................................................................................................................................... 67 
5.3.2 Výdej zboží .................................................................................................................................... 68 
5.3.3 Prodej zboží ................................................................................................................................... 69 
5.3.4 Distribuce zboží ............................................................................................................................. 70 

6 OPTIMALIZACE ZÁSOB...............................................................................71 

6.1 Fáze optimalizace podnikového procesu............................................................................................. 72 

6.2 Filtry .................................................................................................................................................. 74 

6.3 Vývoj zásob ve firmě......................................................................................................................... 75 

6.4 Nastavení IS vedoucí k optimalizaci zásob .................................................................................... 77 
6.4.1 Návrh řízení zásob z pohledu zákazníka ......................................................................................... 77 
6.4.2 Návrh řízení zásob ......................................................................................................................... 78 

ZÁVĚR ..................................................................................................................81 

SEZNAM LITERATURY: ......................................................................................84 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ .................................................86 

SEZNAM PŘÍLOH:................................................................................................87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11



Úvod 
Důvodem, proč jsem se rozhodl pro napsání této práce, je skutečnost, že již třetím rokem 
pracuji ve společnosti, která je prodejcem produktů, které nejen na evropském trhu, ale 
dokonce na světovém trhu znamenají ve svém oboru absolutní špičku. Tou je především 
německá firma Claas udávající směr a tempo vývoje nabízených produktů. Tato dnes již 
nadnárodní společnost je typickým příkladem uplatňování nejnovějších znalostí ze všech 
různých prostředí, které mají jakýkoliv vliv na trh produktů, které firma vyrábí. 

Ve firmě Agrall zemědělská technika a. s. pracuji od roku 2004 a za tuto dobu jsem měl 
možnost vypozorovat a ověřit si, že znalosti nabyté studiem jsou dobrou přípravou pro 
praxi a zároveň jsem měl možnost okamžité konfrontace teorie s praxí. Ve firmě pracuji 
v technické divizi, ve skladu náhradních dílů. Vzhledem  k bohatému portfoliu produktů 
firem, jichž je firma Agrall importérem, je potřeba zajistit pro zákazníky také kvalitní 
technickou podporu a servis, který je úzce spjat s prodejem náhradních dílů. Agrall je 
pouze obchodní firmou a skladové zásoby tvoří za účelem dalšího prodeje. 

Při mém působení ve firmě jsem měl možnost zjistit, kde jsou potencionální strategické 
výhody, které při jejich využití mohou přinést firmě jak vyšší zisk, tak posílení své pozice 
na trhu udržením si stálých zákazníků a případným získáním nových. 

 V roce 2005 se vedení firmy rozhodlo pro zavedení nového informačního systému, který 
bude schopný poskytnout komplexní a ucelené informace o podniku. Veškeré procesy 
probíhající v podniku bude schopný zpracovávat a bude poskytovat informace vedoucí 
k přesnějším rozhodnutím a usnadní kontrolu řízení firmy. 

Cílem této diplomové práce je poskytnout obraz o současném způsobu řízení zásob ve 
firmě Agrall zemědělská technika a. s., a navrhnout způsob, který povede ke zkvalitnění 
jejich řízení. Úspěšné zvládnutí řízení zásob povede k získání další strategické výhody. 
Návrh by měl vést k dosažení této výhody a zkvalitnění služeb zákazníkům firmy. 

Při všech logistických procesech, které firmou probíhají, a možnostech informačních 
systémů jsem se právě rozhodl pro zpracování tématu řízení zásob a možnostem jejich 
zkvalitnění právě díky novému informačnímu systému, který tuto možnost nabízí. 

Ve druhé kapitole této práce se pokusím shrnout teoretické základy z dostupné literatury 
a nastínit tak problematiku řízení zásob. K tomu aby mohly být zásoby a jejich pohyb 
kvalitně řízeny, musí existovat určitý systém, který se řídí svými pravidly a zákonitostmi. Ty 
se však v průběhu času mění a vyvíjí. Obdobně tomu tak je i s vývojem informačních 

 12



technologií, které v dnešním moderním světě zaujali svou nepostradatelnou pozici a proto 
se pokusím co nejvýstižněji popsat jejich vnitřní zákonitosti. V této kapitole se budu také 
věnovat statistickému zpracování dat v časových řadách, které navazuje na výši zásob 
během obchodního roku. 

V  třetí kapitole se chci věnovat samotné firmě Agrall. Popsat její činnost na českém trhu, 
situaci na něm pomocí analýzy mikro a makroprostředí. Finanční analýzou zachytit směr 
vývoje firmy a dále jaké jsou cíle do budoucna. 

Informačnímu systému K2, který byl ve firmě implementován, budu věnovat následující 
kapitolu. Jeho přednosti a případné slabiny vyhodnotím pomocí metody HOS8, která dává 
ucelený přehled o komplexnosti použitého informačního systému. 

V kapitole řízení zásob bych chtěl zpracovat a čtenáři předvést současný způsob řízení 
zásob ve firmě. To, jakým způsobem prochází zakázka firmou, které procesy a stavy 
mohou nastat u položek zboží, jak je řízen nákup a prodej, způsob distribuce do prodejní 
sítě. 

V poslední kapitole bude popsán optimalizační proces, který bude vést k takovému řízení 
zásob, kdyby došlo ke zpřesnění logistických toků zásob ve skladu náhradních dílů. K této 
optimalizaci budu přistupovat ze dvou pohledů. A to z pohledu zákazníka, který jak hlásá 
jedno z podnikových hesel "je nejdůležitější osobou v našem podniku" a z druhého 
pohledu, kterým je zpřesnění toku zboží v době, kdy je nutnost jejich dispozice a poptávka 
po nich na nejvyšší úrovni, a to během nasazení strojů při výkonu jejich práce. 
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1 Definice cílů a problémů 
Logistika zahrnuje všechny činnosti nutně realizované pro zajištění předání výrobku nebo 
služby konečnému zákazníkovi. Při optimalizaci logistiky je nutné posuzovat její funkčnost 
jako celek. Systém zahrnuje několik funkcí a činností, jejichž efektivní sladění přinese 
požadovaný efekt ve formě zvýšení kvality služeb nebo snížení nákladové ceny výrobku. 
Podmínkou úspěšnosti projektu logistické reorganizace je správné určení reálné funkčnosti 
logistiky a nalezení limitujících faktorů, které by mohly celý systém zhroutit nebo alespoň 
omezují jeho výkonnost. V případě globálněji zadaných projektů je prováděn podrobnější 
logistický audit, který definuje potenciální hrozby a také příležitosti s největším 
potenciálem dosažení požadovaných cílů. Očekávané zisky jsou konfrontovány 
s očekávanými investičními náklady. Specializované projekty jsou zacílené na vybrané 
logistické činnosti a funkce. Nejčastější aplikace jsou zaměřeny na dopravu, skladování 
a řízení zásob a logistické informační systémy. Obsah řešení podle požadavků zadavatele 
zahrnuje technologické, procesní, investiční nebo technické hodnocení.  

Stále častěji je možné i v tuzemské praxi využít logistické řešení, které není ohraničeno 
prostředím firmy. Mnohem významnějších úspor a dalších výhod lze dosáhnout rozšířením 
na partnery v logistickém řetězci. Propojení je realizováno součinností s dodavateli nebo 
odběrateli reorganizované firmy. Konkrétním zdrojem profitu může být standardizace 
informačních systémů nebo vybraných logistických postupů a procesů. Měřítkem 
úspěšnosti celého řešení je zkrácení doby, za kterou projde produkt celým řetězcem až 
ke konečnému zákazníkovi a snížení celkových vynaložených nákladů všech článků řetězce. 
Profit plynoucí ze synergického efektu je rozdělen a přináší partnerům konkurenční 
výhodu kvality zákaznického servisu nebo ceny. 

Nejprve je třeba analyzovat a omezovat problémy, které jsou příčinou vytváření zásob, 
a teprve potom se zabývat problematikou vlastního řízení zásob. Příčiny vzniku zásob 
v podniku jsou různé. Přes jejich často pozitivní funkci jsou obecně zásoby považovány 
za projev rezerv v řídící práci manažerů a hledají se cesty, jak jejich úroveň co nejvíce 
snížit. (13)
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2 Teoretická východiska 
 

2.1 Logistika opatřování 

Ve vyspělém tržním hospodářství může být úspěšný jen ten podnik, který dovede 
uspokojovat čím dál tím náročnější potřeby zákazníků seriózní nabídkou nového, vysoce 
kvalitního zboží nebo služeb. Nestačí však jen vyrobit kvalitní zboží nebo připravit kvalitní 
služby, ale je třeba postarat se o to, aby byly k dispozici ve správném množství, 
na správném místě, ve správném okamžiku, a to s vynaložením přiměřených nákladů. To 
znamená, že nabídka musí být velmi pružná, aby se podnik svou pohotovostí vyrovnal 
konkurentům a pokud možno je i předčil a že si musí počínat hospodárně, aby ceny jeho 
zboží či služeb byly srovnatelné s cenami u konkurentů. Jestliže si zákazník může vybrat 
mezi zbožím nebo službami, které mají stejnou kvalitu a cenu, pak se obvykle rozhodne 
pro to zboží či služby, které jsou dodány rychleji. (4)

2.1.1 Zásobovací logistika 

Z hlediska jednoznačného chápání pojmu zásobovací logistika se jeví nezbytné si uvedený 
pojem porovnat k chápání podnikové logistiky a vymezit jeho vztah k ostatním částem 
logistického řetězce. Jako vymezující kritéria mohou sloužit na jedné straně funkce 
přiřazené k jednotlivým částem, na druhé straně na nich pozorované objekty. Za objekty 
podnikové logistiky budeme považovat veškeré druhy zdrojů nezbytných pro výrobní či 
obchodní činnosti podniku, tzn. veškeré druhy materiálů a zboží (výrobní materiály, 
pomocné a provozní materiály, subdodávky a náhradní díly, obchodní zboží, polotovary 
a hotové výrobky). Tím je dána jasná hranice k ostatním opatřovacím faktorům, jako jsou 
zařízení, pracovní síly a kapitál. Při rozboru funkcí, které je možno v zásadě přiřadit 
k oblasti zásobování, je možno uvést: nákup, skladování, plánování a řízení výroby a řízení 
zakázek. Nákup, resp. opatřování v užším slova smyslu, řeší problematiku zpracování 
nákupních trhů a právní aspekty zásobování. Opatřování v širším slova smyslu se vztahuje 
nejen na materiály, ale také na pořízení, přípravu a zajištění zařízení, kapitálu, personálu 
a informací.  

Pokud jde o zásadní potřeby podniku, je jejich realizace nemyslitelná bez spojení s trhem. 
Pokud se jedná o finanční prostředky, představují samy o sobě dostatečně odlišnou 
problematiku, stejně tak jako oblast personalistiky a informací. V praxi nemohou být přímo 
spojeny se zajišťováním materiálu. Proto praxe chápe opatřování pouze jako zajišťování 
hmotných statků a služeb, tzn. zásobování nebo také zásobovací logistika. Pojem 
zásobování je v našich podnicích v souladu s dlouhodobě uplatňovanou praxí chápán jako 
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adekvátní opatřování ve výše uvedeném smyslu s tím, že je více zdůrazněna stránka 
hmotného opatřování. Naproti tomu pojem materiálové hospodářství může být jednak 
opět totožný, poněvadž řádně řízené zásobování se neobejde bez respektování 
hospodárnosti. Měl by však být aplikován na širší oblast, tzn. na řízení celého hmotného 
toku v podniku včetně pohybu polotovarů vlastní výroby a hotových výrobků, eventuálně 
dalších kooperačních služeb apod.  

 
Doplníme-li nákup o další oblasti úkolů přípravy a zajištění materiálu s dílčími faktory 

skladování a dopravy, jednoznačně vytvoříme podmínky ke sladění jednotlivých činností 
materiálového hospodářství. Ústředním úkolem materiálového hospodářství je zde 
příprava a poskytování materiálů s cílem zajistit výkonovou připravenost v souladu s cíli 
celkového logistického řetězce zásobování.  

Toto pojetí vede k integrovanému materiálovému hospodářství, jehož základním posláním 
je zahrnout všechny úkoly, které determinují velikost zásob nebo hmotných toků se všemi 
důsledky pro podnikání. Teorie podnikové logistiky sem zahrnuje vedle nákupu, skladování 
a dopravy také funkce plánování a řízení výroby a řízení zakázek. Předmětem 
integrovaného materiálového hospodářství je technická a ekonomická problematika 
hmotných toků od dodavatele do podniku přes výrobu se všemi jejími mezistupni až po 
předání do výstupních skladů. Rozhodující je zde filosofie plánování, která podtrhuje 
přiblížení se ke koncepci logistiky. (1)

Podle Trexlerové (11) „hraje otázka velikosti logistických firem do značné míry svou roli. 
I když většina klientů má tendenci nesvěřovat 100% objemu logistických zakázek jedinému 
partnerovi, poptávka po komplexních řešeních viditelně roste. Firmy se snaží 
minimalizovat náklady a rizika, proto svěřují jednomu partnerovi čím dál větší objemy 
zboží pro různé destinace. Značně tak stoupají nároky na flexibilitu logistických firem – ty 
jsou často nuceny přicházet s řešením na míru, aby byly schopny uspokojit nestandardní 
požadavky klienta.“ 

Pružná a vysoká schopnost reakce na požadavky zákazníků závisí ve značné míře 
na zásobování provozními prostředky od vnějších dodavatelů. Pak základní funkcí 
zásobování v podnikových podmínkách je efektivní zabezpečení předpokládaného 
průběhu procesů základních, pomocných a obslužných a to výrobních i nevýrobních, 
surovinami, materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě. 
K tomu je třeba vymezit úkoly zásobování. Hlavní úkol zásobování se dělí do dílčích 
úkolů, ke kterým patří :  
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 úkoly orientované na trh, zabezpečované nákupem,  

 správní a fyzické úkoly spojené s toky materiálů a zboží.  

Splnění základní funkce v souladu s ekonomickými kritérii efektivnosti předpokládá :  

 včasné a přesné zjišťování spotřeby materiálů, systematické zjišťování 
potenciálních disponibilních zdrojů pro uspokojení potřeb,  

 úplné a včasné projednávání a uzavírání smlouvy o ekonomicky efektivních 
dodávkách, trvalé sledování jejich realizace, rozhodování a řešení případných 
odchylek a to jak v potřebách, tak i v dodávkách, 

 systematické sledování a regulace stavu zásob a zabezpečení jejich efektivního 
využití, 

 zabezpečení odpovídajícího efektivního fungování technické základny zásobování 
(skladového hospodářství, dopravy a prostředků pro manipulační procesy),  

 vytváření a zdokonalování informačního systému pro management zásobování, 

 systematické zabezpečení personálního, organizačního, metodického a technického 
rozvoje zásobovacích procesů (řídících i hmotných),  

 aktivní servisní uskutečňování přípravy, výdeje a přísunu materiálových prvků na 
místa jeho spotřeby.  

Při zkvalitňování a aktivizaci plnění funkce zásobování ve vztahu k vnějšímu okolí, je 
třeba klást důraz na :  

 prognózování budoucích materiálových potřeb, předvídání trendů a tendencí 
materiálového standardu firmy, a to jak po stránce hmotné, tak hodnotové, 
kvantitativní i kvalitativní v porovnání k vývoji a trendům v průmyslově vyspělých 
zemích,  

 systematické a dlouhodobě orientované poznávání budoucích materiálových zdrojů 
(nabídky) a ekonomických parametrů jejich získávání na domácím i zahraničním 
trhu, které mohou rentabilně zabezpečovat predikované potřeby.  

Tvorba cílů zásobování může mít ekonomické efekty na podnik jako celek a proto je třeba 
je koordinovat se všemi podnikovými cíli. Úkol zásobovací strategie spočívá v podpoře 
a zajištění hlavního strategického cíle podniku (za který můžeme považovat v globálu 
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všeobecné zajištění potenciálu úspěšnosti podniku), což představuje zajištění zásobovacích 
toků, zajištění potenciálu dodavatelů, zlepšení informačních systémů a systémů řízení 
zásobování, snížení závislosti na dodavatelích, zabezpečení jakosti atd. (1)

2.1.2 Řízení opatřování 

Každé podnikání, bez ohledu na velikost, je v podstatě nákup a prodej pro dosažení zisku 
jako základ směny vedoucí k uspokojování potřeb. Existují-li tyto podmínky, je zde 
možnost směny. Zda se tato směna uskuteční, to závisí na tom, mohou-li se obě strany 
dohodnout na podmínkách směny. Účastníci směny jednají a pohybují se směrem 
k dohodě a při jejím dosažení říkáme, že se uskutečňuje transakce. Transakce jsou základní 
jednotkou směny. Jednou ze stran transakce je kupující, který uskutečňuje nákup jako 
součást základních funkcí zásobování. Zabezpečení základních funkcí zásobování 
ekonomicky efektivně lze zajistit jen komplexním přístupem ke zdokonalování všech 
souborů řídících aktivit a jejich účelným uplatněním. Především je nutno doporučit 
strategické řízení, plánování potřeb, řízení zásob a operativního řízení zásobovacího 
procesu, tzn. nákupu, přípravě a výdeji materiálových prvků a celému materiálovému toku 
v logistickém řetězci.  

Účast na tvorbě materiálové strategie spočívá ve spolurozhodování o budoucí materiálové 
variantě, tzn. použití technicky reálného a ekonomicky optimálního druhu nebo kompletu 
druhů materiálových prvků pro určitý výrobek a o jeho co nejefektivnější zhodnocení 
v budoucích výrobních přeměnách. S tím jednoznačně souvisí i rozhodování „vyrobit 
z výchozího materiálu - vyrobit v kooperaci - nakoupit hotovou komponentu.“ Úkolem 
dlouhodobého průzkumu a prognózování potřeb materiálových prvků a možných zdrojů 
je účelové vyjádření materiálové potřeby, které bude nutno v časovém horizontu strategie 
uspokojit a současně zajistit. Současně je nutno zpracovat a vyhodnotit informace 
o možnostech zdrojů na všech trzích (domácích i zahraničních) a podmínkách jejich 
získání. Současně je nutno vzít v úvahu, že dlouhodobější časový záběr zvyšuje váhu 
faktoru nejistoty a neurčitosti. (1) Ťok (12) doporučuje, aby existovalo potvrzení o převzetí 
zboží, ačkoliv na tom dodavatel z EU netrvá. Situace, kdy neexistuje dokument o převzetí 
zboží (tzn. podepsaný dodací list), představuje riziko, že mohou nastat problémy 
při případné reklamaci. Zde připomíná důležitou roli všeobecně používaného listu CMR, 
kde zápis při nakládce nebo vykládce zboží jednoznačně určuje, kde případná škoda 
na zboží vznikla. Roli CMR může převzít u sběrné služby dodací list.  

Strategické řízení zásob se zaměřuje na dlouhodobé usměrňování jejich rozsahu, struktury 
a rozmístění se záměrem zajistit přiměřenou jistotu uspokojování potřeb podniku 
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za daných podmínek vnitřních i vnějších při optimálním využití oběžného majetku 
a minimálních důsledcích v nákladech. Cílový musí být ekonomický přístup 
při rozhodování: optimalizace zásob s ohledem na důsledky určitých rozhodnutí ve 
finálním výsledku hospodaření podniku a dynamice rozvoje podniku ve strategickém 
časovém horizontu. (1)

2.1.3 Zásoby a jejich řízení 

Volba správných rozhodnutí v oblasti zásob patří k nejriskantnějším oblastem logistiky. 
Stanovení potřebné úrovně zásob vzhledem k dalšímu článku logistického řetězce a to 
v množství a struktuře patří ke kritickým místům celé logistické strategie. A to jak 
pro zásobování segmentů trhu a jejich alokace podle předpovědi prodeje, tak i jako volba 
optimální úrovně zásob surovin, materiálů, komponent pro výrobu. Volba strategie řízení 
zásob spojená s riziky a nejistotami se stala prvořadým předmětem zájmů podnikatelských 
subjektů. Vede k tomu i ta skutečnost, že výše kapitálu vázaného v zásobách oběžného 
majetku se pohybuje ve výši od 10 % do 25 % aktiv podniku a tudíž není nevýznamná. 
Výše zásob na jedné straně ovlivňuje významným způsobem úroveň služeb zákazníkům 
(a tím i konkurenceschopnost firmy), avšak na druhé straně i relativně malé snížení zásob 
může znamenat významný ekonomický efekt pro podnik.  

Proto je nezbytné se zaměřit na strategické i operativní řízení zásob a to na řízení zásob 
metody, postupy, které lze využít při rozhodování o rozmisťování zásob, jejich doplňování 
a stanovení optimální velikosti jednotlivých dodávek. Celý systém rozhodování je nutno 
doplnit i kontrolní činností, která by měla být mimo jiné zaměřena na zabezpečení souladu 
mezi fyzickým pohybem zásob a účetní evidencí.  

Při stanovení potřebné výše zásob se však naráží na problém volby vhodných kritérií 
posuzování jejich optimální výše. Klasické metody analýzy efektivnosti alokace 
kapitálových prostředků v tomto případě jsou jen obtížně použitelné. Než přistoupím 
k metodám použitelným pro optimalizaci řízení zásob, je třeba se zaměřit na podrobnější 
popis jejich poslání v logistickém řetězci. 

Velkoobchodníci jsou vystaveni riziku, které je užší, ale hlubší, než je tomu u maloobchodu 
zejména proto, že musí zásoby udržovat déle. Nakupuje od výrobce ve velkých 
množstvích, ale dodává kompletovaný sortiment v malých dodávkách maloobchodu, což 
představuje vyšší časovou náročnost skladovacích operací. Velmi nepříznivě na délku 
rizikového období působí také sezónní zásoby a rozšíření sortimentu distribuovaných 
výrobků.  
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Rizika zásob udržovaných výrobcem trvají po dlouhý časový interval. Začínají nákupem na 
sklad výrobních zásob (materiálů, komponent apod.), pokračují nezbytnou zásobou 
nedokončené výroby a končí distribučním skladem hotových výrobků. Protože je 
sortiment výrobků užší, je riziko udržování zásob ještě hlubší a interval nejistoty delší než 
u velkoobchodu.  

Pokud se management podniku rozhodne vyvíjet aktivitu na více úrovních logistického 
řetězce, musí počítat s dodatečnými riziky. Protože každý účastník logistického řetězce je 
vystaven rizikům, které přináší existence zásob na jeho úrovni, nutně vzniká řada 
konfliktních situací. Stále více maloobchodníků se snaží donutit své dodavatele 
k udržování disponibilních zásob pro uspokojení jejich potřeby. Ti pak musí realizovat 
malé dodávky v kratších termínech. Obdobně dodavatelé usilují o přenos části rizik na 
výrobce. A samozřejmě ani zákazník není ochoten nést dodatečné náklady spojené 
s vyššími zásobami. 

Takové konflikty vznikají i uvnitř organizace, kdy je např. třeba najít optimální lokalizaci 
zásob mezi distribucí, výrobou a nákupem. Současně s konflikty v distribučních funkcích 
dochází často k rozporům v oblasti financování podniku. Vložení kapitálových prostředků 
do zásob není jedinou alternativou jejich použití lze je použít např. do vývoje nových či 
inovovaných výrobků, využít je na kapitálovém trhu apod.  

Ekonomika zásob  

Zásoby jsou součástí celého logistického řetězce a proto je značně obtížné vyjádřit 
nákladové položky (náklady a ztráty existence zásob), které přímo souvisí se zásobami. 
Jedna z příčin je také naše současná účetní praxe, která zaznamenává náklady především 
podle nákladových druhů. Pro formulaci zásobovací strategie je však nezbytná znalost 
ekonomiky zásob ve vazbě na postavení zásob v logistickém řetězci. K nákladům 
na pořízení zásob patří náklady na vyřízení a realizaci objednávky, náklady spojené 
s převzetím zásilky a její kvalitativní kontrolou, zpracováním dokumentace aj. Náklady 
mohou mít fixní i proměnnou složku. Východiskem jsou náklady spojené s vyřizováním 
objednávek v minulém období a jejich počet. Podílem těchto hodnot dostaneme částku, 
která odpovídá průměrné hodnotě nákladů na jednu objednávku a při dalších propočtech 
pak uvažujeme s tím, že se tato hodnota rovná konstantě.  

Do objednacích nákladů jsou započítány náklady na dopravu jen v případě, kdy jsou 
přepravní tarify funkcí velikosti dodávky. Podobně i cena zboží  vstupuje do objednacích 
nákladů jen tehdy, jsou-li uplatňovány množstevní rabaty. Do administrativních nákladů se 
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zahrnou náklady např. na uzavření hospodářské smlouvy, vystavení objednávky, na přenos 
objednávky apod. Při pořízení zásob vlastní výrobou může jít o vystavení výrobních 
příkazů, výdejek, průvodek, dokumentace aj.  

Všechny položky zahrnované do pořizovacích nákladů musí pro účely řízení zásob 
splňovat podmínku, že jsou funkcí počtu objednávek „o“ ve sledovaném období T. 
Pojistné a jeho výše je dáno druhem buď přepravovaného nebo skladovaného zboží 
a rizikem činnosti a příslušnou výši určuje pojišťovna. Daně, pokud přicházejí v úvahu, 
jsou dány obecnými předpisy a vypočítají se obvykle z množství materiálových prvků 
v zásobách pomocí procentní sazby.  

Stanovení skladovacích nákladů souvisí s vlastnictvím skladů (odpisy, nájemné, údržba 
budov a jejího vnitřního vybavení). Současně sem patří mzdy pracovníků skladů, spotřeba 
energií apod. Tyto nákladové položky jsou pro účely řízení zásob používány jen v případě, 
kdy jejich velikost lze ovlivnit hledanou strategií zásob. Mají totiž povahu fixních nákladů, 
jejich rozhodující část je nezávislá na skladovaném a manipulovaném množství. 
V logistických analýzách s nimi budeme počítat např. při strategickém rozhodování, zda 
vybudovat konsignační či distribuční sklad, ale pro stanovení optimální velikosti 
objednávky či velikosti výrobní série jen v situaci, kdy hledané veličiny mohou ovlivnit. Při 
skladování v pronajatém skladu nebo v případě, kdy skladování pro subjekt provádí 
pronajatá firma, pak náklady na skladování jsou úměrné skladovanému množství a jejich 
určení nečiní potíže. Při odhadech skladovacích nákladů se výše nákladů pohybuje kolem 
6 % z hodnoty průměrného skladovaného množství za rok.  

Skladovací ztráty se určují na základě zkušeností z předcházejících období jen v případě, 
kdy nejsou plně pokryty pojištěním zásob. Marketingové ztráty, způsobené neprodejností 
výrobků na skladě nebo ztrátou zákazníka, se stanovují přímo v hodnotovém vyjádření 
nebo procentním podílem.  

Stanovení ztrát způsobených vázáním kapitálových prostředků v zásobách je jedna 
z nejproblematičtějších oblastí odhadu nákladů na udržování zásob. Východiskem je 
používaná úroková sazba, která se pohybuje od běžně používané hodnoty až po hodnotu 
25 %. Filosofie použití těchto sazeb vychází z konstatování, že prostředky věnované 
na zásoby snižují mobilitu kapitálových prostředků a neumožňují jejich použití k jiným 
účelům. Jinou možností, jak účelně stanovit úrokovou sazbu, je klasifikace zásob na :  

 zásoby nezbytně nutné pro plynulý provoz subjektu (provozní zásoby) - zatížení 
nejnižší sazbou, 
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 pojistné zásoby - sazba vyšší, 

 spekulativní zásoby - zatížení nejvyšší sazbou vzhledem k jejich rizikovosti.  

Při stanovení procentní sazby je také nutno přihlížet k poměru mezi úrokovou mírou 
na kapitálovém trhu a rentabilitou vlastního kapitálu. Obecně lze konstatovat, že pokud je 
vlastní rentabilita nižší než úroková míra, použijeme úrokovou míru, v opačném případě 
rentabilitu vlastního kapitálu. Respektování rozhodnutí alternativního použití kapitálu 
v souvislosti s řízením zásob je významné, neboť zvolená úroková míra silně ovlivňuje 
celou logistickou strategii.  

K položkám spojeným s udržováním zásob nx, by měly patřit ty, které jsou funkcí 
průměrné zásoby x.  

Další položkou, která má vliv na strategická rozhodování v oblasti zásob, jsou ztráty 
z jejich předčasného vyčerpání. Dojde-li zásoba zboží v distribučním skladu, nelze splnit 
požadavek trhu či zákazníka, vyčerpá-li se zásoba materiálů či polotovarů, je nezbytné 
zastavit výrobu či montáž apod. Důsledkem těchto situací je okamžitá ztráta tržeb, zisku, 
dlouhodobě i ztráta zákazníka. Dodatečné pořízení zásob přináší vícenáklady a zhoršení 
efektivnosti podnikání případně i rentability výrobků či služeb. Některé z uvedených 
položek lze kvantifikovat, ale nelze přehlédnout i ty, kde důsledky jsou obtížně 
kvantifikovatelné, např. dobré jméno firmy apod. Ztráty z nedostatku zásob jsou 
vyjadřovány funkcí průměrného chybějícího množství xx v období T.  

Ideální situace pro stanovení velikosti průměrné zásoby je v těch případech, kdy průběh 
zásob je sledován nepřetržitě (ve většině organizací je stav zásob sledován ve vybraných 
časových intervalech - jednou týdně, jednou měsíčně apod.). Pro stanovení průměrné 
zásoby v případech, kdy známe jen n hodnot xi, lze určit průměrnou zásobu 
za předpokladu lineární spotřeby zásob pomocí chronologického průměru. Chronologický 
průměr pracuje s první a poslední hodnotou xi v poloviční velikosti a sečítá je s ostatními 
veličinami xi. Průměrnou veličinu zásob získáme podílem vypočteného součtu a počtu 
hodnot n -1. (1) 

Systémy řízení zásob  

Teorií byla vyvinuta celá řada přístupů pro řízení zásob, které aplikují matematické 
a statistické metody. Jsou také v současné době součástí nabídky softwarových produktů 
pro řízení materiálových toků a logistických informačních systémů. Je však nezbytné, aby 
uživatel měl znalost předpokladů, na kterých je doporučovaný algoritmus postaven 
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pro vlastní interpretaci získaných výsledků a další rozhodnutí. Znalost možností 
a nezbytných dovedností v oblasti modelování jsou základním předpokladem pro tvůrčí 
přístup při hledání optimální strategie zásob.  

Za optimální strategii řízení zásob je nutno považovat takový způsob doplňování, 
udržování a čerpání zásob, při níž se dosáhne minima součtu nákladů spojených 
s pořizováním a udržováním zásob a ztrát způsobených jejich nedostatkem. (1)

2.1.4 Strategie řízení zásob  

Při řešení problému stanovení optimální úrovně zásob v logistickém systému se využívá 
obecná strategie řízení zásob. V praxi se používají tři hlavní strategie řízení zásob :  

 systém řízení zásob poptávkou,  

 řízení zásob plánem,  

 adaptivní metoda řízení zásob.  

Pro zavedení do praxe je třeba věnovat pozornost především předpokladům, jejichž 
splnění je podmínkou jejich úspěšnosti a efektivnosti jejich funkce.  

Systém řízení zásob poptávkou  

U tohoto systému jsou zásoby „vtahovány“ do logistického řetězce podle poptávky 
(anglosaské literatuře jsou označovány jako „pull systémy“). Doplňování zásob se zajišťuje 
v okamžiku, kdy disponibilní stav zásob na skladě poklesne pod předem stanovenou 
minimální mez. Většinou je tato mez na úrovni průměrné poptávky během cyklu 
doplňování zásoby v distribučním místě. Velikost doplňující objednávky je stanovena 
některou z metod optimalizace zásob a je ponechávána konstantní nebo se někdy mění 
podle skutečného stavu zásob. Doplňování zásob vychází z určité předpovědi, ale 
do dalšího článku logistického řetězce je materiálový prvek vtažen až když se objeví 
požadavky zákazníků na existující zásoby. 

Systém řízení zásob plánem  

Východiskem tohoto systému je detailní znalost požadavků zákazníků. Výrobky jsou 
„tlačeny“ do logistického řetězce v předtuše budoucí poptávky (proto jsou označovány 
jako „push systémy“). Základem systému je podrobný plán požadavků na distribuci, který 
poskytuje detailní přehled o požadavcích na zásoby v jednotlivých časových úsecích 
plánovacího horizontu. 
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Adaptivní metoda řízení zásob  

Ko émů odstraňuje problémy spojené s jejich realizací, mbinace obou předcházejících syst
a je označován jako adaptivní. Podstatou této metody je pružná reakce na vnější podmínky 
trhu. V jednom období či segmentu trhu bude výhodné tlačit výrobky do distribučního 
kanálu, v dalším vtahovat výrobky do distribuce až po vzniku konkrétních požadavků. 
Efektivní výběr vhodné strategie je nezbytné provést na základě následujících 
rozhodovacích pravidel :  

 rentability segmentů trhu a jejich stálosti,  

 závislost nebo nezávislost poptávky,  

 rizika a nejistoty v distribučním řetězci,  

 kapacity zařízení v distribučním řetězci. (1) 

.

Řízení zásob obě ve středu pozornosti, probíhá proces uvědomovací, při 
kterém se management firmy stále více přesvědčuje, že dobré řízení zásob může přispět 

nost zásob v okamžiku, 
kdy existuje poptávka, vede ke konkurenční nevýhodě a tím i zvýšení nákladů či ztrátám 

m rozpojení přísunu a odsunu 
zboží na určeném místě v materiálovém toku. Toto rozpojení umožňuje zachycovat 

no definovat pět podtříd rozpojovacích zásob podle specifičnosti 
funkce, kterou plní nebo důvodů, z kterých vznikly a to:  

2 1.5 Řízení zásob  

 je v současné d

podstatnou měrou ke zlepšení hospodářského výsledku podniku.  

Jak přítomnost zásob v okamžiku, kdy není poptávka, tak nepřítom

příjmů z prodeje. Vždyť nemožnost dodat včas způsobuje zbytečné přídavné dopravní 
náklady a může vést ke ztrátám prodejů či zákazníků. Veškeré marketingové úsilí může být 
zmařeno, případně alespoň narušeno špatným dodáváním.  

Prvotní a nejdůležitější cíl udržování zásob spočívá v nutné

případné vzájemné rozdíly v rychlosti přísunu a odsunu. Zásoby tady rozpojují dva 
po sobě následující dílčí procesy materiálového toku tak, aby prvky získaly určitou 
vzájemnou nezávislost. K dílčím procesům je možno počítat mimo jiné nákup, výrobu, 
expedici, dopravu apod.  

Z tohoto přístupu je mož

 obratová zásoba  

také z žná zásoba vzniká ze skutečnosti, že je ekonomičtější výrobky 
objednávat, vyrábět nebo expedovat v dávce. Množství v jednotlivých objednacích 

 o načovaná jako bě
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dávkách je větší než přímá spotřeba. Velikost dávky má mimo jiné vztah ke zkrácení 
přestavovacích časů ve výrobě, k nákladům spojeným s umisťováním a příjmem 
objednávek, k možnosti získat určité množstevní rabaty.  

 pojistná zásoba  

jejím ú ěhem dodací lhůty objednávaného 
materiálové ísání v dodací lhůtě. Je to přídavná zásoba, která se udržuje 

čelem je zachycovat jak výkyvy v poptávce b
ho prvku, tak kol

vedle obratové zásoby. Průměrná velikost zásoby je určena součtem obratové zásoby 
a pojistné zásoby. Na pojistnou zásobu je nutno vždy pohlížet ve vztahu k požadovaným 
službám zákazníkům (interním i externím). Vysoká pojistná zásoba zajišťuje, že rozptyl jak 
v odběru, tak i v dodací lhůtě se může vždy zachytit, což vede k vysoké úrovni 
dodavatelských služeb. Se zvyšováním služeb zákazníkům pojistná zásoba roste 
exponenciálně. Pod pojmem úroveň dodavatelských služeb je možno chápat míru s jakou 
lze uspokojovat poptávku zákazníků přímo.  

 zásoba pro předzásobení  

která se vyt ů v přísunu a odsunu. Je to možno 
chápat j avření firmy v době dovolených, podpory prodeje, 

váří k vyrovnání předvídatelných výkyv
ako kolísání v důsledku uz

sezónních jevů apod. Pro předzásobení se mají vyrábět především ty materiálové prvky 
(komponenty, hotové výrobky), které vyžadují úzkoprofilovou kapacitu.  

 vyrovnávací zásoba  

i v p ípad ěrně synchronně, přesto může mezi těmito 
dvěma toky docházet k malým výkyvům. Z tohoto důvodu se vytvoří malá vyrovnávací 

ř ě, kdy přísun a odsun probíhá pom

zásoba pro zachycení těchto malých nepředvídatelných výkyvů.  

 zásoba v logistickém kanále  

jsou to materiálové pr podobách), které se nachází ve vstupním 
a výstupním „potrubí“. Je to zboží, které již má své určení, dosud nebylo vyexpedováno, 

vky (ve všech jeho 

resp. dosud nedošlo.  

 dopravní zásobu  

výrobní proces i fyzická distribuce vyžadují dopravu výrobků a materiálů, často 
vícenásobn ednak mezi sklady a zákazníky. Všechny tyto ě, jednak mezi podniky a sklady, j
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materiálové prvky, které jsou na cestě z jednoho místa do druhého, jsou označovány jako 
dopravní zásoba, která závisí na velikosti dopravní dávky a na dopravním čase.  

Statistická metoda  

Statistická metoda objednacího okamžiku a velikosti dávky se začleňuje do konvenčních 
ě je možno ji považovat za nejvhodnější metodu pro řízení 

Při hledání odpovědi na otázku kdy a kolik je třeba objednat, lze rozeznat čtyři různé 
 pracuje s pevným nebo proměnným objednacím množstvím 

ěru. Systém vyžaduje průběžné sledování výše zásob a vystavení 

ěru ze zásoby se doporučuje použít systém 

oložek 

ebírají dosti velká 

metod řízení zásob. V zásad
zásob určených k uspokojování nezávislé poptávky. Jejím nedostatkem je však to, 
že neumožňuje plánovat budoucí okamžiky objednávání. Systém reaguje teprve 
v okamžiku, kdy zásoba klesla na objednací úroveň nebo pod ní. Tento postup je způsoben 
tím, že v metodě chybí prvek času.  

Objednací systémy  

systémy. Systémy, u nichž se
(velikostí dodávky) v kombinaci s objednáváním v pevných nebo proměnných objednacích 
termínech. 

Systém [B,Q] se doporučuje použít v případě, kdy existuje pravidelný odběr a položky mají 
velkou hodnotu odb
objednávky ihned při dosažení objednací úrovně „B“ (případně zásoby jsou pod ní). 
Systém je značně nákladný.  

Systém [B,S] se v podstatě může použít za stejných podmínek jako systém předcházející. 
Rozdíl je však v tom, že při pravidelném odb
[B,Q], kdežto při nárazovém odběru – v dávkách nepravidelné velikosti kolem jedné 
desetiny objednacího množství se doporučuje zavést systém [B,S]. 

Doporučené použití systému [s,Q] je pro skutečnost, kdy se nechce podkročení objednací 
úrovně u zásoby testované průběžně. Tento systém se s výhodou používá u p
s nízkou hodnotou odbytu, které jsou odebírány pravidelně (např. ve skladech součástek 
případně při klasifikaci zásob metodou ABC, u položek kategorie C).  

Používání systému [s,S] je shodné s používání systému [s,Q] pouze s tím rozdílem, že se 
doporučuje s ním pracovat, jestliže se v nepravidelných okamžicích od
množství. 
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Systém se doporučuje použít zejména při doplňování zásoby určitých skupin zboží 
do supermarketů. Současně se dá vhodně využít také pro řízení zásoby materiálů a 
náhradních dílů v montážních dílnách či pojízdných opravářských dílnách.  

Velikost dodávky při sezónnosti  

Při silně kolísající poptávce, například v důsledku sezónních vlivů, se nemůže použít 
uvedený vztah pro stanovení optimální velikosti objednávky, ale doporučuje se použít 
techniku „počtu období“. Technika určení „počtu období“ vychází z Campova vzorce, kdy 
se vypočte nejekonomičtější velikost dodávky. Následující krok vede k výpočtu počtu 
objednacích příkazů, které je třeba vydat za rok. Následuje výpočet délky období mezi 
dvěma objednávkami – objednací interval. Objednávky se uskutečňují na základě 
očekávané spotřeby v příslušných plánovacích obdobích. U techniky „počtu období“ jsou 
objednací náklady za rok stejné jako u ekonomické velikosti dodávky. Náklady na zásoby 
jsou nižší. (1)   

2.1.6 Funkce informačních systémů 

Management logistiky na všech úrovních potřebuje pro správné rozhodování a řízení 
aktuální obraz reálné situace v reálném čase a v detailním rozlišení odpovídající příslušné 
úrovni řízení. Tento obraz si vytváří pomocí informací, které získává z informačního 
systému. Účinné řízení materiálových toků v logistickém systému není možné bez efektivní 
funkce informačního systému. Výchozí informací pro podnik jsou objednávky zákazníků 
(případně informace o poptávce po daném zboží) na sledované období. Zpracují se, 
konfrontují se stavy zásob hotových výrobků a stávají se základem pro sestavení plánu 
výroby. Plán se dále rozepisuje na výrobní úkoly a stává se východiskem spolu s údaji 
o stavu zdrojů pro sestavení plánu zásobování. Podle něj se zajišťuje nákup u dodavatelů. 
Hlavním cílem logistického informačního systému je vytvořit informační prostředí, v němž 
bude možno účinně plánovat a koordinovat všechny logistické aktivity spojené s řízením 
hmotných toků v logistickém řetězci.  
Základní funkce informačního systému podniku můžeme vyjádřit následovně:  

 katalogizace, správa číselníků (zápis, oprava rušení, prohlížení všech logistických 
zdrojů ),  

 nákup (plán výroby, plán odbytu, dodavatelské objednávky, atesty, statistické data 
o dodavatelích a jejich vyhodnocování), 

 skladové hospodářství (generel skladů, příjem, výdej, reklamace, řízení skladů - 
metody ABC, inventury aj.),  
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 plánování potřeby materiálu (strategické, taktické a operativní plánování, kapacitní 
plánování a řízení výroby atd.),  

 komunikace s okolím,  
 správa informačního systému (zálohování databáze, přístupová práva, administrace 

systémového software aj.). (1) 
 
Logistický informační systém (dále jen LIS) poskytuje údaje a algoritmy potřebné 
pro efektivní řízení toku materiálových prvků ve všech jeho formách, které jsou prvotním 
jádrem podnikatelských aktivit. LIS je třeba chápat jako základní, ale ne jedinou součást 
manažérského informačního systému podniku. Poskytuje vstupní informace pro sledování 
finančního toku, ale zároveň úspěšná koncepce i operativa logistického řízení není možná 
bez objektivních informací o logistických nákladech, controllingu v logistice apod.   
LIS má za úkol zabezpečit transformaci vstupních informací na výstupní a proto je jej 
možno dekomponovat do čtyř subsystémů :  

 subsystém zpracování objednávek,  
 subsystém předpovědi poptávky,  
 subsystém logistického plánování,  
 subsystém řízení zásob. (14) 

 
Důležitý úkol, který musí LIS plnit, je sledování toku materiálových prvků v logistickém 
řetězci. Zásadním předpokladem pro plnění tohoto poslání je efektivní jednotná 
identifikace výrobků. Z tohoto důvodu je v České republice v souladu s mezinárodními 
úmluvami aplikován systém čárových kódů EAN pro označování výrobků na jeho 
spotřebitelských obalech. Další rozvoj automatizovaných systémů sledování pohybu 
materiálových prvků (chápáno v nejširším pojetí od surovin až po hotový výrobek ) si 
vyžádá přikročit k aplikaci systému čárových kódů podle mezinárodní normy UCC/EAN 
CODE  128 pro označování manipulačních a přepravních obalů. Čárový kód umožňuje 
automatické snímání mnoha důležitých informací o skladovaném nebo dopravovaném 
materiálovém prvku a to :  

 identifikaci nestandardního balení materiálových prvků (např. podle konkrétních 
objednávek zákazníků),  

 číslo přepravovaného výrobku. (1)  
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2.2 Informační systémy a technologie 

Ve skladovém hospodářství partnerem pružných systémů výroby jsou pružné a flexibilní 
skladové systémy, rychle reagující na objednávky a snadno se přizpůsobují častým změnám 
v sortimentu a v množství jednotlivých skupin zboží. (4)

Reakcí na toto je velikost trhu s informačními technologiemi, který stále roste. Podle 
Luňákové (9) v Česku také vzniká stále více nových profesionálních center. Nejnověji o 
něm uvažuje například společnost SAP. I díky tomu podle poslední studie Economist 
Inteligence Unit tuzemský IT trh roste každoročně o více než deset procent. To je téměř 
dvakrát rychleji než česká ekonomika. Západní trhy přitom rostou v průměru o šest 
procent. Z počítačového boomu mají největší příjmy společnosti, které v tuzemsku 
nabízejí služby související s instalací počítačových zařízení a softwaru. „Nákup hardwaru je 
nyní méně prioritní. Firmy sázejí hlavně na kvalitní software, který lépe umožní vybavení,“ 
dodává Hany Farghali, tiskový mluvčí Oracle. Do informačních technologií tradičně 
nejvíce investují banky, pozadu nezůstávají ani telekomunikační firmy či dopravci.  

Přestože tuzemský trh informačních technologií začíná být pomalu nasycený, IT firmy stále 
vědí, kde hledat nové zákazníky. Do svého vybavení totiž začínají více investovat i malé 
firmy. Právě na ně nyní pořádají hon společnosti nabízející podnikové systémy. Segment 
malých a středních firem opravdu slibuje obrovský potenciál. V konkurenci Slovenska, 
Maďarska, ale i Turecka či Polska, je Česko jasnou výpočetní jedničkou. A vzhledem k síle 
tuzemské ekonomiky je srovnatelné i se západoevropskými zeměmi. Porovnáme-li 
tuzemské investice do informačních technologií s HDP, je na tom Česko zhruba stejně 
jako průměrné západní země. Jinak je ale velikost například německého IT trhu přes 
sedmdesát miliard dolarů. (9)

Informační systémy a technologie jsou určeny převážně pro vzdělávání budoucích 
manažerů a ekonomů. Lidí, z nichž někteří budou rozhodovat o zavedení a využití IS 
v podnicích. Před deseti lety se většina podniků orientovala na velké výpočetní systémy. 
mainframe řady IBM 370 (EC 1027 atp.), jejich výkon nedosahoval výkonu současných 
stolních počítačů. Většina lidí, kteří na nich pracovali a budovali informační systémy 
si nedokázala představit, že v 90. letech budou tyto krásné stroje pouze v muzeu a o nich 
se bude hovořit se stejnou historickou láskou jako o středověkých rytířích nebo 
ptakoještěrech. 

Snahou počítačových firem je prodávat stále lepší, rychlejší a lákavější informační 
technologie. Manažer informačních systémů však musí mít na zřeteli, že v této oblasti 
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může utratit nepředstavitelné množství peněz, aniž by docílil jakéhokoliv zvýšení zisku 
či kvality produkce své organizace. V tomto kontextu je jasné, že spíše než dokonalá 
znalost současné techniky je pro něj mnohem důležitější pochopení trendů vývoje a hlavně 
jasná vize, k čemu daný informační systém potřebuje a jaký efekt mu přinese. Chybná 
rozhodnutí v oblasti informačních technologií mohou mít pro firmu fatální následky. (2)

Pojem informační systém bývá v praxi chápán velmi různě. Většina  lidí si jej vcelku 
nesprávně ztotožňuje s programy, které evidují a zpracovávají určitá data. V literatuře 
najdeme celou řadu definic, které můžeme shrnout do následující podoby: informační 
systém je spojení hardware, software a orgware, a jeho cílem je zpracovávat a uchovávat 
informace k zvyšování efektivity lidské činnosti. Pojem informační technologie chápeme 
obvykle jako veškerou techniku potřebnou ke zpracování a uchování informací včetně 
programového vybavení, tedy spojení hardware a software. (2)

Dále by se měly definovat pojmy informace a data. Nejmenší jednotkou informace je bit, 
ve své podstatě volba ze dvou možností. Technicky je bit představován binární hodnotou 
0 nebo 1.  

I = n * log s  

kde I je množství informace, n je počet symbolů zprávy, s počet symbolů o stejné 
pravděpodobnosti. 

Pomine-li se zkoumání informace z hlediska teorie informací, může se prakticky chápat 
jako sdělení, které snižuje neurčitost u příjemce, přináší nový poznatek. Totéž sdělení může 
a nemusí být chápáno jako informace, zvláště je-li tento poznatek příjemci notoricky znám. 
Pojem data je chápán ve smyslu technického záznamu skutečnosti schopného přenosu 
a zpracování. Mohou být realizována různou technikou na různých médiích - tisk 
na papíře, sekvence znaků v počítači, hlas v telefonu. (2)

2.2.1 Technická realizace dat 

Data se v počítači ukládají specifickým způsobem. Technicky nejmenší částí paměti 
počítače je jeden Byte, tvořený osmi bity. Každý Byte má svoje číslo, adresu, podle které 
se lokalizuje při ukládání dat. Bit může nabývat hodnot pouze 0 nebo 1. Do jednoho byte 
můžeme vložit 256 kombinací jedniček a nul (2^8). Takto uložené binární číslo můžeme 
převést do dekadické soustavy :  
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Obr. č. 1 – Převod z binární do dekadické soustavy 

 

Počítače používají k ukládání dat několik formátů: 

Tabulka ASCII - tuto tabulku tvoří 16 řádků a 16 sloupců (256 znaků), kde každému znaku 
je přiřazena jednoznačná kombinace jedniček a nul. 

Numerické formáty - k ukládání čísel ve tvaru vhodném pro aritmetické výpočty počítače 
používají několik formátů, například čísla v délce jednoho, dvou a čtyř byte. Při ukládání 
čísel v délce dvou byte můžeme do paměti vložit: 

a) 2^16 čísel - tedy čísla od 0 do 65535 

b) 2^15 čísel, pokud využijeme 1.bit jako znaménko, pak můžeme vložit číslo od 32768 
do + 32768 

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

a) vložená hodnota je 1*215 + 0*214 + 1*213 + . + 1*21 + 0*20 = 45362 

b) vložená hodnota je 0*214 + 1*213 + . + 1*21 + 0*20 = -12594 

První bite zleva určuje znaménko plus, má-li hodnotu 0, nebo mínus, má-li hodnotu 1. 
Příklad ukazuje pouze jednu z možností, jak mohou být v počítači ukládána čísla. (2)

2.2.2 Datové modely 

Při vytváření informačních systémů zpravidla nevystačíme s jedinou strukturou věty. Pro 
každý typ objektu, který je vložen do informačního systému potřebujeme navrhnout 
samostatnou datovou strukturu věty. V informačním systému musíme vytvořit 
odpovídající obraz reality tak, aby data vložená do systému této realitě plně odpovídala. 
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Projektant informačních systémů má v dnešní době pět možných typů datových modelů, 
které může použít, z toho dva nemají technickou podporu ve stávajících databázových 
systémech. Jde o datové modely: lineární, hierarchický, síťový, relační, objektový. 

2.2.3 Relační datové modely 

U relačních modelů uvádíme i tzv. relační poměr, který určuje, kolik vět ve vedlejší 
databázi odpovídá větám v hlavní databázi (která databáze pro definovaný relační poměr je 
hlavní a která vedlejší záleží na volbě uživatele při definování relace a zpracování). 

 Poměr 1 : 1 říká, že jedné větě v hlavní databázi odpovídá jedna věta ve vedlejší 
databázi. 

 Poměr 1 : N znamená, že jedné větě v hlavní databázi odpovídá obecně N vět 
v databázi vedlejší. 

 Poměr N : 1 je obrácený model 1:N. N větám v hlavní databázi odpovídá 1 věta ve 
vedlejší databázi. Je to nejobvyklejší varianta relačního modelu. 

 Poměr N : M N větám hlavní databáze odpovídá M vět vedlejší. Tento model není 
řešitelný a transformuje se na dva modely 1:N nebo N:1. 

Normalizace dat 

Normalizace dat je činnost, při které se upravují návrhy datových struktur tak, aby 
splňovaly zvolené normalizační formy - úrovně. Tyto normalizační formy či pravidla 
vycházejí z požadavku na efektivní ukládání dat a minimalizují redundance při zachování 
integrity a konsistence dat. Datový model, který porušuje některou z normalizačních 
forem, není navržený optimálně. Při normalizaci databáze na vyšší normalizační úrovni 
musí být normalizován na všech předcházejících.  

1. normalizační forma - (multizávislost) věta obsahuje položky, které se neopakují, 

2. normalizační forma - (funkční závislost) položky věty, které nejsou relačním klíčem jsou 
významově plně závislé na těchto klíčových položkách, 

3. normalizační forma - problém tzv. tranzitivní závislosti. Položka která není klíčová 
nesmí být závislá na jiné neklíčové položce (2). 

2.2.4 Funkční modelování 

Popisuje-li datové modelování vzhled a uložení dat, která jsou potřebná pro informační 
systém, funkční modelování se zabývá zkoumáním a algoritmizací činností procesů, které 
v informačním systému probíhají. 

 32



Při popisu činností v IS se může provádět hierarchický rozklad funkcí od nejobecnějších 
a do elementárních funkcí, které mají uživatelé k dispozici. Například od modulu účetnictví 
obecně až k výpočtu DPH na faktuře. Funkce vyšší úrovně vznikají pojmenováním určité 
skupiny nižších funkcí bezprostředně podřízené úrovně. 

Obr. č. 2 – Hierarchický rozklad funkci 

 
 

Počet úrovní dekompozice modelu není omezen a liší se podle konkrétního řešeného 
případu. Nejnižší úrovní tohoto členění je tzv. elementární funkce, v tomto případě 
výpočet DPH. V elementární funkci se transformují vstupní data na data výstupní, přičemž 
postup výpočtu je jednoznačně stanoven a řídí se pravidly, řídícími daty. V příkladu 
výpočtu DPH má funkce definovány dva vstupní údaje - cenu a sazbu DPH. Algoritmus 
stanovuje, že se vypočte dané procento a výstupním údajem je hodnota DPH. Jako řídící 
data využíváme předpisy o výpočtu DPH, tedy jak zaokrouhlit atp.  

V realitě k popisu činnosti obvykle nevystačí s elementární funkce, ale spojuje se jich 
několik dohromady. Potom hovoříme o tzv. procesu. 
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Obr. č.3 – Průběh procesu 

 

V tomto obecném schématu procesu se vyskytují jak činnosti realizované informačním 
systémem (funkce), tak činnosti neautomatizované. Například odeslání objednávky poštou 
(činnosti). Podle určitých okolností může docházet k větvení procesu - například je či není 
zboží na skladě. Celý proces je obdobně jako funkce startován výskytem určité události. (2)

 

2.2.5 Algoritmy zpracování dat 

Následující odstavec  ukazuje základní filozofii zpracování hromadných dat. Skutečností je, 
že naprostá většina aplikací v informačních systémech v dnešní době je založena 
na databázových systémech, které zajišťují základní manipulaci s daty na základě vlastních 
optimalizovaných algoritmů. 

Zpracování dat obecně probíhá vždy na úrovni vět, nikoli položek. Pomine-li se SQL jazyk 
databázových systémů, ve vyšších programovacích jazycích a malých databázových 
systémech jako např. FoxPro jsou pro práci s daty definovány zvláštní příkazy. Uvádím 
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názvy nejdůležitějších: otevři soubor (databázi), zavři soubor (databázi), čti větu, zapiš větu, 
je konec souboru? (databáze), najdi větu, nastav výběrový filtr, seřaď věty podle klíče. 

Těmto příkazům potom v konkrétním programovacím jazyku odpovídají přesně 
definované příkazy nebo funkce jazyka, např. v Pascalu se čtení věty provádí příkazem 
READ(f,S) kde f je jméno souboru a S jméno proměnné, do které se věta přenáší. 

 

Filtrace 

Zpracování vět za pomocí filtrace je jednou z technologií používaných v databázových 
systémech. Filtr představuje masku nad souborem, po jejímž nastavení se do zpracování 
automaticky dostávají pouze věty, které vyhovují podmínce definované ve filtru. Pokud 
máme v databázi například položku město a chceme zpracovat pouze věty lidí s bydlištěm 
v Brně, nastavíme filtr město = Brno a databáze se nadále chová, jako by obsahovala pouze 
věty splňující danou podmínku.  

Podmínky se mohou spojovat pomocí logického spojení: AND (a současně) OR (nebo) 

Výrazy spojené AND určují, že jsou vybrány věty, kde platí oba výrazy současně, u výrazů 
spojených OR stačí, aby platil jeden z výrazů. Město = .Brno. AND Jméno = .Novák. 
Vyberou se všichni Novákové z Brna, nikdo jiný Město = .Brno. OR Jméno = .Novák. 
Vyberou se všichni, kdo bydlí v Brně bez ohledu na jméno a zároveň se vyberou všichni 
Novákové, ať bydlí kdekoli. (2)

 
2.3 Časové řady 

V této části pojednám o časových řadách, používaných v ekonomických analýzách, 
některých jejich charakteristikách a metodách prognózování jejich vývoje. 

2.3.1 Pojem, druhy a charakteristiky časových řad 

Chceme-li provádět hlubší kvantitativní analýzu pravidelnosti a zákonitosti ve vývoji jevů, 
musíme použít různé metody popisu vývoje (dynamiky) ukazatelů, které tyto jevy 
charakterizují za větší počet časových období. Analýza minulého vývoje statistických 
ukazatelů za větší počet časových období umožňuje nejen poznat zákonitosti vývoje 
sledovaného jevu, ale dává zároveň možnost předvídat jeho vývoj v budoucnosti. 
Při popisu dynamiky jevů vycházíme z ukazatelů, které jsou uspořádány do tzv. časových 
řad. 
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Data ve formě časových řad vznikají ve fyzikálních vědách a technice, v biologických 
vědách, v medicíně, ve společenských vědách.V ekonomii patří teorie časových řad 
k nejdůležitějším kvantitativním metodám při analýze ekonomických dat (např. analýza 
poptávky po určitém výrobku, objemu zemědělské produkce, vývoje směnného kurzu mezi 
jednotlivými měnami nebo počtu cestujících na železnici atd.). 

Časovou řadou (někdy chronologickou, vývojovou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 
ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 
věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném 
časovém úseku. Je nutné zdůraznit, že pod pojmem časová řada rozumíme statistickou 
časovou řadu, jejíž chování je zatíženo nejistotou, na rozdíl od deterministické časové řady, 
jejíž chování lze striktně popsat matematickým vzorcem. 

Jestliže ukazatele v časových řadách charakterizují, kolik jevů, věcí, událostí a pod. vzniklo 
či zaniklo v určitém časovém intervalu, pak časové řady těchto ukazatelů nazýváme 
intervalovými (úsekovými) časovými řadami. K časovým řadám tohoto typu dále patří 
např. obrat zahraničního obchodu, národní důchod, společenský produkt atd.  

Charakterizují-li ukazatele časových řad kolik jevů, věcí, událostí apod. existuje v určitém 
časovém okamžiku, pak časové řady těchto ukazatelů nazýváme okamžikovými časovými 
řadami. Jsou to např. časové řady ve druhém a třetím sloupci, které uvádějí střední stav 
obyvatelstva, z toho počet žen.  

Na rozdílnou povahu těchto dvou základních druhů časových řad je nutno přihlížet při 
jejich zpracování a rozboru. 

Rozdílná délka intervalů ovlivňuje hodnoty ukazatelů intervalových časových řad a tím 
zkresluje vývoj těchto ukazatelů. (např. v měsících je různý počet dnů, takže při hodnocení 
ekonomických výsledků za jednotlivé měsíce je nutno k tomu přihlédnout.) Proto je nutné 
dbát u těchto řad na srovnatelnost údajů z hlediska délky rozhodné doby, což lze provádět 
v podstatě dvěma způsoby. 

Jedním z nich je přepočet původních údajů na stejně dlouhý časový interval. Např. 
přepočet měsíčních údajů lze provést tak, že se hodnota ukazatele v jednotlivých měsících 
vydělí příslušným počtem dnů v měsíci (podle potřeby kalendářních nebo pracovních) 
a vynásobí 30. 

Druhý způsob spočívá v tom, že nahradíme údaje v jednotlivých intervalech průměry 
za kratší časová období. Například měsíční údaje nahrazujeme denními průměry, 
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vypočtenými tak, že se hodnota ukazatele v určitém období vydělí počtem dnů tohoto 
období.  

S těmito problémy se u okamžikových časových řadách nesetkáváme, protože se vždy 
vztahují k předem zvoleným časovým okamžikům. Také při grafickém znázorňování 
časových řad je nutno rozlišovat jejich druh. 

Intervalové časové řady lze graficky znázorňovat třemi způsoby: 

 sloupkovými grafy, což jsou obdélníky, jejichž základny jsou rovny délkám intervalů 
a výšky jsou rovné hodnotám časové řady v příslušném intervalu, 

 hůlkovými grafy, kde příslušné hodnoty časové řady se vynášejí ve středech 
intervalů, 

 spojnicovými grafy, kde jednotlivé hodnoty časové řady jsou vyneseny ve středech 
příslušných intervalů a spojeny úsečkami. 

Okamžikové časové řady graficky se znázorňují výhradně spojnicovými grafy, kde hodnoty 
ukazatelů této časové řady vynesené na časové ose ke zvolenému časovému okamžiku se 
spojí úsečkami. 

Odlišným způsobem je nutné postupovat i při shrnování údajů uvedených dvou typů 
časových řad. Je zřejmé, že údaje intervalových časových řad lze sčítat a tím lze vytvořit 
součty za více období, naproti tomu sčítat údaje okamžikových řad nemá reálnou 
interpretaci. (3)

2.3.2 Dekompozice časových řad 

Hodnoty yi, kde i = 1, 2, …, n, časové řady, hlavně z ekonomické praxe, mohou být 
rozloženy na několik složek. Jsou to: 

 trendová složka (stručně trend), označená Ti, 

 sezónní složka, označená Si 

 cyklická složka, označená Ci 

 reziduální (náhodná) složka, označená ei. 

Rozklad, tzv. dekompozice časové řady na tyto složky je motivována tím, že v jednotlivých 
složkách rozkladu se snadněji podaří zjistit zákonitosti v chování řady než v původní 
nerozložené řadě.  
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Nyní jednotlivé složky popíši. 

Trend vyjadřuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele v čase. 
Vzniká v důsledku působení sil, které systematicky působí ve stejném směru. Např. 
při sledování prodeje v určitém průmyslovém odvětví těmito silami mohou být 
technologické změny ve výrobě, změny ve výši příjmů obyvatelstva, změny v populaci, 
změny v požadavcích spotřebitelů apod. Je-li ukazatel dané časové řady v průběhu celého 
sledovaného období v podstatě na stejné úrovni a kolem této úrovně pouze kolísá, pak se 
mluví o časové řadě bez trendu. 

Sezónní složka popisuje periodické změny v časové řadě, které se odehrávají během 
jednoho kalendářního roku a každý rok se opakují. Sezónní změny jsou hlavně způsobeny 
takovými faktory, jako je střídání ročních období a lidské zvyky spočívající v ekonomické 
aktivitě (např. změny v průměrných měsíčních teplotách nebo změny v objemu měsíčního 
prodeje obchodního domu během roku). Pro zkoumání sezónní složky jsou vhodná 
především měsíční nebo čtvrtletní měření, neboť je zřejmé, že při „řidších“ měřeních se 
stěží podaří tuto složku popsat. 

Cyklická složka je nejspornější složkou časové řady. Ne vždy je tato složka nazývána 
cyklickou (nebo dokonce periodickou). Hovoří se spíše o fluktuacích okolo trendu, v nichž 
se střídá fáze růstu s fází poklesu. Délka jednotlivých cyklů (tj. vzdálenost mezi dvěma 
sousedními horními nebo dolními body zvratu) je obvykle proměnlivá a stejně tak může 
být proměnlivá intenzita jednotlivých fází cyklického průběhu. Cyklická složka může být 
důsledkem evidentních vnějších vlivů, někdy je ale vytipování jejich příčin velmi obtížné. 
Cyklická složka však může mít také příčiny mimo ekonomickou oblast; např. cyklické 
změny v módě vyvolávají cyklické změny v odbytu různých odvětví oděvního průmyslu. 
Eliminace cyklické složky je obtížná jak z věcných důvodů, neboť je obtížné nalézt příčiny 
vedoucí k jejímu vzniku, tak i z výpočetních důvodů, protože charakter této složky se může 
v čase měnit. 

Reziduální složka zbývá v časové řadě po odstranění trendu a sezónní i cyklické složky. 
Je tvořena náhodnými pohyby (fluktuacemi) v průběhu časové řady, které nemají 
(rozpoznatelný) systematický charakter. Proto se již také nepočítá mezi předchozí tzv. 
systematické složky časové řady. Reziduální složka pokrývá také chyby v měření údajů 
časové řady a některé chyby (např. zaokrouhlování), kterých se dopouští statistik při vlastní 
analýze řady. 
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Časovou řadu si lze na základě předchozího výkladu představit jako trend, na který jsou 
„nabaleny“ ostatní složky. Vlastní rozklad (dekompozice) časové řady může být dvojího 
typu, a to aditivní a multiplikativní. 

Aditivní dekompozice má tvar yi = Ti + Ci + Si + ei, kde i = 1, 2, …, n. tj. hodnoty časové 
řady jsou tvořeny součtem jednotlivých složek.. 

Multiplikativní dekompozice je ve tvaru yi = TiCiSiei , kde i = 1, 2, …, n, kde hodnoty 
časové řady jsou tvořeny součinem jednotlivých složek. Logaritmickou transformaci lze 
multiplikativní dekompozici převést na aditivní. (3)
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3 AGRALL zemědělská technika a. s. 
 

3.1 Představení společnosti 

Společnost AGRALL zemědělská technika a.s. byla zapsána do Obchodního rejstříku 
u Krajského soudu v Brně dne 30. ledna 1997. Společnost navázala na činnost firmy 
AGRALL s.r.o., která působila jako prodejní a servisní organizace v oblasti zemědělské 
techniky od roku 1991.  

Předmětem činnosti firmy AGRALL zemědělská technika a.s. byl v letech 1997 – 1999 
prodej a servis strojů a prodej náhradních dílů. Akciová společnost působila jako regionální 
prodejce. Koncem roku 1999 uzavřela společnost smlouvu o výhradním zastoupení 
v České republice s významným výrobcem zemědělské techniky - německou firmou 
CLAAS. 

AGRALLL také poskytuje zemědělcům možnost využít nejmodernější poznatky 
při provozování tzv. precizního zemědělství. Od roku 1998 zastupuje firmu Agrocom 
GmbH & Co. Agrarsystem KG (Bielefeld), která dodává hardware a software pro tento 
způsob hospodaření. 

Rok 2000 znamenal pro společnost významný předěl. Na jaře firma získala další výhradní 
zastoupení pro Českou republiku od výrobce zemědělských strojů švédské firmy 
Väderstad. Zároveň se regionální prodejní činnost rozrostla na celorepublikovou. Pro 
podporu prodeje byla vybudována prodejní síť pokrývající území celé České republiky.  

Společnost vlastní dva akcionáři Ing. Rudolf Kvapil a Ing. Josef Trávníček. V prosinci 1999 
došlo k navýšení základního kapitálu společnosti na 25 milionů Kč.  
 

3.1.1 Základní údaje 

Obchodní firma: AGRALL zemědělská technika a.s. 

Sídlo: Bantice 79, 671 61 Prosiměřice, okr. Znojmo 

IČ: 25325329 

Právní forma: akciová společnost 

Rozh. předmět činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, prodej a 
výroba a opravy zemědělských strojů 

Datum vzniku: 30.01.1997 
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Základní kapitál: 25.000.000,- Kč 

Společníci a výše jejich podílů:  50 ks akcií na jméno 

 40 % - Ing. Rudolf Kvapil 

 60 % - Ing. Josef Trávníček 

Statutární orgán: Představenstvo: Ing. Josef Trávníček - předseda 

  Ing. Rudolf Kvapil - místopředseda 

  Ing. Zdeněk Mrňa– člen 

 Dozorčí rada. Hans-Joerg Mast – člen 

  Werner Pohnitzer – člen 

  Ing. Tomáš Kvapil - člen 

Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně 

Spisová značka: oddíl B, vložka č. 2212 

Dceřinné společnosti: AGRI –TECH s.r.o. AGRALL Havl.Brod s.r.o 

Sídlo: Bantice 79, okr. Znojmo Bantice 79, okr. Znojmo 

Výše podílu na zákl.kapitálu: 100 % 100 % 
 

3.1.2 Organizační struktura 

Obr. č. 4 – Organizační struktura 
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Pro podporu prodeje byla vybudována prodejní síť pokrývající území České republiky. 
Jako prodejci působí následující společnosti: 

Tab. č.1 – Prodejní síť (Kč) 

Prodejní středisko 
Obrat za hosp. rok 
06/07 v mil. 

% z 
obratu 

U+ M Servis, s.r.o. , Třeboň 96,50 15,8 %

AGRICH-TECH s.r.o., Pomořany 56,10 9,18 %

AGROMEL, s.r.o. Tursko 38,33 6,28 %

1. Slezská strojní, a.s., Opava 69,22 11,33 %

Klas Nekoř, a.s., Nekoř 70,06 11,47 %

KLAS BOHMEIA, a.s., Zruč- Senec 52,71 8,63 %

MORAVIAN - KLAS, s.r.o.,Bystřička 59,00 9,66 %

ZZN Polabí, a.s., Kolín 57,99 9,49 %

ZENA Mladá Boleslav - zemědělský nákup, a.s. 21,84 3,58 %

AGRALL Havlíčkův  Brod, s.r.o. 89,06 14,58 %

Prostřednictvím těchto smluvních prodejních středisek prodává AGRALL stroje, náhradní 
díly a poskytuje servis po území celé České republiky. AGRALL Havlíčkův Brod, s.r.o. 
a AGRI-TECH, s.r.o., jsou zároveň 100% dceřinné společnosti firmy AGRALL 
zemědělská technika a.s. 

3.1.3 Strategie 

Firma AGRALL zemědělská technika a.s. zastupuje na českém trhu tři významné evropské 
výrobce zemědělských strojů. Od 1. listopadu 1999 je firma AGRALL výhradním 
dovozcem zemědělské techniky firmy CLAAS ze SRN, jejíž nejznámější produkty jsou 
samojízdné řezačky JAGUAR a sklízecí mlátičky LEXION, MEGA a MEDION. 
Samojízdné řezačky JAGUAR jsou již dlouhodobě nejprodávanější samojízdné řezačky 
nejen v ČR ale i v celé Evropě. CLAAS JAGUAR má řezací buben vyřešen uspořádáním 
nožů do V, což zajišťuje optimální nastavenost nožů a protiostří a minimální energetickou 
náročnost řezacího ústrojí. Díky tomuto přesnému nastavení dociluje vynikající kvality 
řezanky a minimální spotřeby pohonných hmot. 

Sklízecí mlátička LEXION představuje v současnosti absolutní světovou špičku a to nejen 
svou vysokou výkonností, ale také spolehlivostí a technickou výbavou. Dalšími produkty 
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jsou lisy, samosběrací vozy, teleskopické nakladače a široký sortiment strojů pro sklizeň 
píce. 

Švédská firma Väderstad je druhým výrobcem, jehož stroje AGRALL na českém trhu 
prodává. Tento výrobce patří mezi mladé, dynamicky se rozvíjející evropské firmy, a jeho 
secí stroje RAPID si nejen díky dlouhé životnosti dílů ze švédské oceli získaly vynikající 
jméno i v České republice. Secí stroje RAPID v provedení s mechanickou i pneumatickou 
distribucí osiva jsou na vrcholu prodejního žebříčku v Evropě. 

Společnost AGRALL je jedna z mála firem, které mají bohaté zkušenosti v mapování 
výnosů a následné aplikaci těchto dat, což je součástí tzv. precizního hospodářství. 
AGRALL je výhradním zastoupením německé firmy Agrocom GmbH & Co. Agrarsystem 
KG (Bielefeld), která dodává hardware a software pro tento způsob hospodaření. Kromě 
softwaru a hardwaru pro výživu zvířat, dojení a kartotéky honů produkuje také 
programové vybavení a hardwarové komponenty pro mapování výnosů, variabilní aplikace, 
měření pozemků, rozbory půdy a mapování jejich výsledků, satelitní snímkování, 
zjišťování zásoby vody, růstových stadií, půdních barev apod.  

Společnost AGRALL poskytuje také poradenství podnikům, které si tento produkt 
zakoupili a provozují mapování výnosů a další aplikaci těchto dat, ať na vlastních 
pozemcích nebo v rámci služeb.  

Pro všechny nabízené stroje zajišťuje AGRALL autorizovaný servis a originální náhradní 
díly po celé České republice. Servisní pracovníci celé prodejní sítě jsou pravidelně školeni 
u výrobců, kde získávají nejnovější poznatky a návody tak, aby stroje měly tu nejlepší péči. 
Politika společnosti AGRALL je spjata s třemi následujícími slogany:  

„Co potřebuje moderní sklízecí mlátička, traktor nebo jiný stroj, aby maximálně využily 
instalovanou výkonnost při minimálních nákladech? Především denní péči své osádky, 
zkušenosti a znalosti našich servisních pracovníků při seřízení a pravidelných prohlídkách 
stroje a originální náhradní díly. Protože i nejlepší materiál se při mnohaletém provozu 
opotřebuje nebo poškodí.“ 

„Originál potřebuje originál. Tento slogan nejlépe vystihuje dlouholeté zkušenosti majitelů 
našich strojů. Pokud chcete ušetřit, kupujte originály. Proč? Protože pokud neoriginální 
náhradní díl má poloviční životnost, musíte ho dvakrát zaplatit. Máte také dvakrát delší 
prostoj při jeho výměně a protože většina zemědělských podniků nedisponuje vlastním 
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skladem náhradních dílů, musíte pro díl také dvakrát jet nebo si ho nechat našim servisem 
přivézt. To všechno stojí Vaše peníze. Proto kupujte originální náhradní díly.“ 

 „Aby firma AGRALL plně pokryla celé území České republiky, prodává stroje, náhradní 
díly a poskytuje servis prostřednictvím svých smluvních prodejních středisek. Výsledkem 
této prodejní filozofie je pak spokojený zákazník, který má svého prodejce na blízku 
a nemusí jezdit zbytečně daleko a ztrácet čas.“ 

 

3.2 Analýza mikroprostředí 

Mezi základní charakteristické znaky odvětví patří citlivost na změny hospodářského cyklu, 
míra regulace ze strany státu a struktura odvětví. Společnost AGRALL zemědělská 
technika a.s. podniká jako specializovaný velkoobchod se zemědělskými stroji 
s celorepublikovou působností. Zemědělské stroje jsou používány pro zpracování 
zemědělských produktů určených pro potravinářský průmysl, který patří mezi neutrální 
odvětví. Do neutrálních odvětví patří výroba nezbytných statků s konstantní úrovní 
poptávky a tato odvětví nebývají zásadně ovlivňována hospodářskými cykly.  

Velkoobchod se zemědělskými stroji  nemá regulované ceny státem, nepotřebuje udělení 
licence státem a neexistují v něm ani jiné formy regulace státem. 

Třetím faktorem tvořícím součást odvětvové analýzy je struktura odvětví, charakterizovaná 
hrozbou nových výrobků a služeb, dohadovací schopností kupujících, vstupem nových 
konkurentů a soupeřením mezi existujícími konkurenty. Jelikož AGRALL nabízí vysoce 
kvalitní produkty a služby, není jeho činnost zásadně ohrožena novými produkty nebo 
službami. Příkladem těchto kvalitních produktů a služeb mohou být sklízecí mlátičky 
LEXION, které představují v současnosti absolutní světovou špičku a to nejen svou 
vysokou výkonností, ale také spolehlivostí a technickou výbavou. Neopomenutelné jsou 
rovněž služby ve formě mapování výnosů s následnou aplikací těchto dat, což je součástí 
precizního hospodářství. AGRALL je výhradním zastoupením německé firmy Agrocom 
GmbH & Co. Agrarsystem KG, která dodává hardware a software pro tento způsob 
hospodaření. 

Odbyt zboží AGRALL zajišťuje především prostřednictvím vlastní prodejní sítě. Malé 
procento zboží prodá AGRALL sám zemědělským společnostem a družstvům v blízkém 
okolí. Prodejní filozofie firmy AGRALL je spokojený zákazník, který má svého prodejce 
nablízku. Z důvodů ne příliš velké koncentrace a ne příliš velkých nákupů není tedy 
dohadovací síla kupujících značná.  

 44



Podle nejnovějších dostupných informací firma AGRALL zpracovala analýzu jednotlivých 
tržních segmentů nejvíce prodávaných zemědělských strojů: 
 

Graf č. 1 - Trh traktorů 
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Tab. č. 2 – Podíl na trhu traktorů 

TRAKTORY: podíl na trhu - prodejní síť 
celkem 
  Kusy Import % Trh %
Claas 60 4,3 3,2 
Case 214 15,4 11,6 
Deutz Fahr 35 2,5 1,9 
Fendt 85 6,1 4,6 
JD 423 30,5 22,8 
Catterpilar 5 0,4 0,3 
Landini 78 5,6 4,2 
MF 74 5,3 4,0 
FNH 220 15,8 11,9 
McCormick 39 2,8 2,1 
Same 124 8,9 6,7 
Steyr 16 1,2 0,9 
Valtra 16 1,2 0,9 
Zetor 463   25,0 
Celkem import 1389 100,0   
Celkem trh 1852   100,0
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Podíl na trhu traktorů činí u traktorů Claas 3,2 %. Konkurenčních traktorů značky John 
Deere bylo prodáno 423 kusů z celkových 1852 kusů, což znamená 22,8 %ní podíl na trhu. 
Nejlepší pozice na trhu – 25 % - patří domácí značce Zetor. Na rok 2006/2007 se 
odhaduje celkové prodané množství traktorů na 1000 kusů, 80 z nich by měla podle plánu 
prodat společnost AGRALL. (16) 
 

Graf č. 2 - Trh sklízecích mlátiček 
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Tab. č. 3 – Podíl na trhu sklízecích mlátiček 

SKLÍZECÍ MLÁTIČKY: podíl na trhu  
  kusy % 
Claas 63 40 
John Deere 35 22 
Case 14 9 
MF 14 9 
FNH 31 20 
Celkem 157 100 

Jak lze vyčíst z tabulky, má firma AGRALL na tržním segmentu kombajnů vedoucí 

postavení. Z celkového prodaného množství kombajnů v ČR - 157 ks - za hospodářský rok 

od 1.9.2005 do 31.8.2006 prodal AGRALL 63 kusů. AGRALL tím zaujímá 40 % tohoto 

trhu. Na hospodářský rok 2006/2007 plánuje AGRALL prodat 60 kusů kombajnů a udržet 

si tak stávající podíl. Celkové množství kombajnů prodaných v ČR v příštím roce se 

odhaduje na 125 kusů. (16) 
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Graf č. 3 - Trh samojízdných sklízecích řezaček 
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Tab. č. 4 – Podíl na trhu řezaček 

SAMOJÍZDNÉ SKLÍZECÍ ŘEZAČKY: podíl na trhu  
  Kusy %  
Claas 18 58  
John Deere 10 32  
FNH 3 10  
Celkem 31 100  

Firma AGRALL zaujímá vedoucí postavení také na trhu řezaček, a to s podílem 58 %. 
Počet prodaných kusů na celém trhu není vysoký. Na rok 2006/2007 se odhaduje prodej 
dokonce na 13 kusů. Z toho by AGRALL chtěl prodat 10 kusů, čímž by jeho tržní podíl 
mírně vzrostl na 77 %. 
 

Největšími konkurenty firmy AGRALL v oblasti prodeje zemědělské techniky v ČR jsou: 

STROM Praha a.s.  

AGROTEC a.s. Hustopeče 

Společnost STROM Praha a.s. dováží zemědělské stroje značky John Deere. Traktory John 
Deere zaujímají druhý největší podíl na trhu. Společnost STROM Praha a.s. již několik let 
uplatňuje strategii nižší cenové úrovně. Právě nízké ceny jsou u více než 90 % případů 
důvod pro nákup zemědělských strojů John Deere. Podíly společnosti STROM na 
jednotlivých tržních segmentech: sklízecí mlátičky John Deere 22 %, řezačky John Deere 
32 %, traktory John Deere 23 %. 
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Hlavní podnikatelská aktivita společnosti STROM, definovaná podle OKEČ, je 
velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím a nářadím včetně traktorů. Dále 
se STROM Praha a.s. zabývá podnikatelským poradenstvím a ostatním velkoobchodem. 
Další důležité informace pro možnosti pozdějšího srovnání společnosti jsou, že STROM 
patří do kategorie podle počtu zaměstnanců 50 – 99 a do kategorie tržeb 500.000.000, 
až 999.999.999,- Kč.  

Společnost AGROTEC, a.s. je dovozcem zemědělské techniky značky FNH. Ceny 
kombajnů značky FNH se pohybují na stejné úrovni jako kombajny značky CLAAS, 
traktory jsou opět levnější. Podíly společnosti AGROTEC na jednotlivých tržních 
segmentech:  FNH: sklízecí mlátičky 20 %, řezačky FNH 10 %, traktory FNH 12 %. 

Uvedené podnikatelské aktivity dle OKEČ společnosti AGROTEC a.s. jsou prodej 
dvoustopých motorových vozidel, rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou, 
výroba ostatních účelových strojů, přípravné práce pro stavbu, údržba a opravy 
dvoustopých motorových vozidel a velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím 
a nářadím, včetně traktorů. (16) 

Podle Neumaiera (10) je problém srovnatelnosti podniků. Extrémně lze říci, že každý 
podnik je originál, a proto ho nelze s ničím srovnat. Na druhou stranu lze podniky seskupit 
třeba podle hlavního předmětu podnikání a srovnávat ho s takovou skupinou. Pokud 
hledáme srovnání s konkrétním podnikem, není jiná možnost, než se obrátit na podnikové 
databáze, třeba prostřednictvím specializovaných firem. Pokud však potřebujeme srovnání 
s odvětvím, máme dvě možnosti: buď si sami vytvoříme odvětví z individuálních 
podnikových dat, nebo převezmeme data za odvětví publikovaná ČSÚ a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR. 

 

3.3 Analýza makroprostředí 

Analýza makroprostředí je velice důležitá, neboť makroprostředí ovlivňuje všechny 
podniky bez rozdílu. Mezi významné ekonomické ukazatele patří HDP, míra inflace, míra 
nezaměstnanosti, úrokové sazby, vývoj kurzů zahraničích měn a daň z příjmů právnických 
osob. 

Míra inflace se pohybuje a bude se zřejmě i nadále pohybovat mezi 1,9 % a 2,5 %. 
Pro podnik AGRALL je důležité sledovat vývoj inflace v EU, neboť obě největší 
dodavatelské firmy jsou v EU. Inflační cíl v EU je stanoven rovněž na 2 %.  
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Míra nezaměstnanosti se během období 1999 až 2006 mírně snižovala. Tento ukazatel není 
pro společnost AGRALL velmi významný. AGRALL má téměř stabilní počet 
zaměstnanců, jelikož se jedná o obchodní společnost. 

Kurz CZK/EUR je pro AGRALL zatím ještě velice významným makroekonomickým 
ukazatelem. V roce 2000 činil průměrný roční kurz 35,61 Kč/EUR v roce 2006 zaplatily 
firmy za euro v průměru již jen 28,10 Kč. Podle makroekonomické predikce by měla 
koruna i nadále posilovat. Jak jsem zmínil dříve, importuje AGRALL zboží z Evropské 
unie a také posilování koruny vůči euru je pro společnost pozitivní, neboť činí dovážené 
zboží levnějším. 

Úrokové sazby ovlivňují především vývoj nákladů na kapitál pro financování podniku, 
požadavky akcionářů na míru výnosnosti a zájem investorů o majetkové a dluhové 
instrumenty. Pro společnost AGRALL je pro určení nákladů na cizí kapitál důležitý vývoj 
sazby PRIBOR 3M, neboť úroky z dlouhodobých úvěrů se odvozují od této sazby.  

Dalším důležitým makroekonomickým ukazatelem je sazba daně z příjmů právnických 
osob. Tato sazba činila do roku 2003 31 % a v roce 2004 byla snížena na 28 %.V  letošním 
roce chystá vláda daňovou reformu. Daň z příjmů právnických osob je uznatelným 
nákladem firem. Bude-li tato sazba klesat, budou se snižovat náklady firmy. Zároveň se 
tato sazba používá při výpočtu nákladů cizího kapitálu. 

Z výše uvedených ekonomických ukazatelů vyplývá, že jejich hodnoty se mění v čase jen 
o desetiny procenta. To je důležitý poznatek pro oceňování, kdy můžeme říci, že 
ekonomická situace je stabilní. 

V současné době je politická situace v České republice velmi nestabilní. Situace po volbách 
v roce 2006 je stále vyhrocená a s nadsázkou byla označována naše země jako „největší 
nevládní organizace na světě“. Koaliční vláda v čele s ODS se bude v tomto roce snažit 
prosadit množství reforem, které díky téměř vyrovnané situaci ve sněmovně nebude 
snadné a tudíž jejich dopad na vývoji ekonomiky je značně nepředvídatelný.    

  

3.4 Finanční analýza 

V této části bych chtěl krátce pomocí poměrových ukazatelů naznačit finanční situaci ve 
firmě. 

3.4.1 Altmanův index finančního zdraví ( Z score) 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 
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Kde:  X1 = ČPK / Aktiva celkem 

           X2 = Nerozdělený hosp.výsl. / Aktiva celkem 

           X3 = EBIT / Aktiva celkem 

           X4 = Účetní hodnota akcií / Cizí zdroje 

           X5 = Tržby / Aktiva celkem 

       ČPK = Oběžná aktiva – Krátk.. cizí zdroje 

Tab. č. 5 – Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index finančního zdraví 
Čistý prac. 
kapitál

Kumul. hosp. 
výsl. EBIT

Základní 
kapitál Tržby

Rok Ukazatel 
Aktiva 
celkem Aktiva celkem 

Aktiva 
celkem Dluhy 

Aktiva 
celkem 

Výše ukazatele 0,75 0,14 0,20 0,46 0,22 
Váha ukazatele 0.717 0.847 3.107 0.420 0.998 
Vážená hodnota 0,538 0,117 0,636 0,193 0,223 

2003 
Součet váž. 

hodnot 3,91 
Výše ukazatele 0,59 0,14 0,20 0,16 0,22 
Váha ukazatele 0.717 0.847 3.107 0.420 0.998 
Vážená hodnota 0,43 0,12 0,63 0,07 0,22 

2004 
Součet váž. 

hodnot 1,46 
Výše ukazatele 0,75 0,13 0,18 0,36 1,87 
Váha ukazatele 0.717 0.847 3.107 0.420 0.998 
Vážená hodnota 0,54 0,11 0,57 0,15 1,87 

2005 
Součet váž. 

hodnot 3,24 

Výsledné hodnoty znamenají: 

Z > 2,9 --- finančně silný podnik, 1,2 < Z < 2,9 --- určité finanční potíže, nejasný další 
vývoj, 1,2 > Z --- přímí kandidáti bankrotu. 

Vidíme, že firma ve dvou sledovaných letech dosahuje hodnot nad 2,9 a jen jednou pod, 
což znamená nízkou možnost finančních potíží. 

3.4.2 Index IN 01  

A EBIT EBIT VÝN OAIN01 = 0,13* 0,04* 3,92* 0, 21* 0,09*
CZ Ú A A KZ + KBÚ

+ + + +  
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Kde je :     A – aktiva 
CZ – cizí zdroje 
EBIT – zisk před úroky a zdaněním 
Ú – nákladové úroky 
VÝN – výnosy 
OA – oběžná aktiva 
KZ – krátkodobé závazky 
KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

Hodnota indexu IN01 větší než 1,77 znamená, že podnik tvoří hodnotu a hodnoty indexu 
IN01 menší než 0,75 znamená, že podnik spěje k bankrotu. Mezi hodnotami 0,75 a 1,77 je 
tzv. šedá zóna, tj. podniky netvořící hodnotu, ale také nebankrotující. Jinak řečeno bonitní 
podniky netvořící hodnotu. Ve sledovaných období index vždy daleko přesahuje hodnotu 
1,77. 

Tab. č. 6 – Index IN 01 

2003 2004 2005 
0,602885 0,336549 0,680861
0,152643 0,240261 0,140418
0,802465 0,789992 0,715121
0,510152 0,470208 0,393173
0,405034 0,242494 0,561936
2,473178 2,079503 2,491509

 
3.5 SWOT analýza 

Sílící konkurence: cílem firmy je vyvinout maximální úsilí při získávání nových a udržení 
stávajících zákazníků, zlepšení stávajících podílů na trhu a poskytování komplexních služeb 
pro zákazníky. Jak již bylo zmíněno výše, společnost AGRALL uzavřela koncem roku 
1999 smlouvu o výhradním zastoupení v České republice s významným výrobcem 
zemědělské techniky - německou firmou CLAAS. Tato smlouva se ovšem vztahuje pouze 
na nové stroje a nikoli na použité, se kterými obchoduje např. firma RCG Agromex s.r.o. 

Finanční situace firmy je stabilizovaná. Dostatečná likvidita a vyrovnaný peněžní tok 
umožňují bezproblémové provozní i investiční financování bez nutnosti úvěrů. Vedení 
společnosti hodnotí poslední roky jako velmi úspěšné, neboť došlo k růstu obratu i zisku 
společnosti. Hospodářské výsledky lze považovat za velmi dobré a dosažený zisk dává 
prostor pro investice do dalšího rozvoje společnosti.  
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Nové trhy: firma AGRALL plánuje strategii proniknutí na nové trhy. Chtěla by prodávat 
použité stroje dále na východ, především do Ukrajiny a Ruska. Firmy na českém trhu by 
tak měly možnost zbavit se starších strojů a investovat do nových a ještě lepších. To by 
mohlo vést k růstu objemů prodeje na stávajících trzích v České republice. K podpoře 
prodeje by mohla ještě více přispět spolupráce s leasingovou společností. Pokud společnost 
AGRALL zná dlouho a dobře své zákazníky, mohla by pomoci vyjednat dobré podmínky 
pro jejich leasingové financování.  

Zaručení úvěrů: jelikož se financování leasingem stalo po roce 2004, kdy byla sazba DPH 
u leasingu zvýšena z 5 na 19 % méně výhodné, snaží se firma AGRALL rovněž 
podporovat svůj prodej ručením za úvěry zákazníků u Waldviertler Sparkasse J. Hradec. 
Rizika za toto ručení jsou zahrnuta ve tvorbě rezerv. 

Oba nedůležitější dodavatelé jsou v EU. Platba za zboží se uskutečňuje v EURu jehož 
stabilita není zaručena. Euro v posledních několika letech oslabuje, což pozitivně ovlivňuje 
import strojů. Podle expertů můžeme očekávat vstup České republiky do měnové unie 
nejdříve v roce 2009 až 2010. Tím by byla vyloučena nejistota vývoje kurzu.  

Státní regulace a zemědělská politika EU: v závěru roku 2000 došlo v odvětví k mírnému 
oživení poptávky po zemědělských strojích. Tato situace souvisí s lepší hospodářskou 
situací zemědělských podniků zejména po pomoci státu kompenzovat ztráty způsobené 
nepříznivými klimatickými podmínkami. Možnost zvýšení kompenzací ztrát ze státního 
rozpočtu by mohlo v budoucnu stejně jako zvýšení dotací pro zemědělce z fondů 
Evropské unie přispět ke zvýšení poptávky po zemědělských strojích. V současné době 
získávají čeští zemědělci jen 60 % toho, co obdrží na dotacích zemědělci ve Francii nebo 
Německu. Česká republika se snaží vyjednáváním docílit navýšení prostředků z fondů EU. 
Tím by se zvýšila konkurenceschopnost českých zemědělců.  

Vysoká kvalita produktů a služeb: jak již bylo zmíněno dříve, veškeré produkty a služby, 
které AGRALL nabízí dosahují vysoké kvality, což přispívá ke konkurenceschopnosti 
společnosti AGRALL. 

Navzdory všem pozitivům nedisponuje společnost AGRALL dostatečnými finančními 
plány a controllingem. Ve firmě je již druhým rokem úspěšně používán nový software K2, 
který je obdobou SAP a umožňuje různé analýzy a kontroly, proto tento nedostatek bude 
velmi brzy vyřešen.  
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Tabulka č.7 – Analýza SWOT 

Silné stránky: 

o Finanční situace 

o Kvalita výrobků a služeb 

o Dlouholeté působení 

o Kvalitní management 

 

Slabé stránky: 

o Nedostatečné finanční plánování 

 

Příležitosti: 

o Pomoc státu kompenzovat ztráty 

o Nové odbytiště směrem na východ

o Zavedení eura 

o Politika EU 

 

Hrozby: 

o Státní regulace 

o Politika EU 

o Zaručení úvěrů  

o Sílící konkurence 
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4 Implementace a vyhodnocení IS K2 
 

4.1 Implementace IS K2 

Při vypracování projektu implementace byla stanovena hlavní zodpovědná osoba (HZO) 
ze strany klienta. HZO je hlavní styčnou osobou pro komunikaci mezi klientem a hlavním 
konzultantem – projektovým manažerem, který zpracovává projekt implementace. 

Nejprve je nutné získání vstupních informací. Získání vstupních informací se provádí 
třemi základními postupy a to konzultací se zástupci zákazníka, prohlídkou provozních 
prostor, rozborem předané dokumentace (směrnice společnosti, ISO dokumentace, vzory 
dokladů a dokumentů). 

Dalším krokem při implementaci je  popis organizační struktury společnosti. Organizační 
struktura je základní charakteristikou popisované společnosti. Její popis by měl být aktuální 
v době tvorby projektu tak, aby navrhované řešení odpovídalo konkrétním požadavkům 
při konkrétní struktuře. Pokud dojde v průběhu realizace projektu implementace (resp. 
před zahájením implementace) ke změnám v organizační struktuře, je potřeba provést 
revizi projektu, zejména všech procesů, kterých se změny týkají. 

Popis organizační struktury je základním vstupním údajem pro stanovení rozsahu řešení a 
to zejména při určení rozsahu licencí jednotlivých programových modulů a při určení 
rozsahu školení v rámci implementace. (17) 
 

4.2 Zpracování návrhu řešení jednotlivých procesů 

Konzultant navrhne řešení a v rámci možností standardní K2 předvede nebo nastíní 
možnosti konkrétních postupů zejména pro kritické problematiky. V této fázi by mělo 
dojít ke shodě mezi konzultantem a ZO v jednotlivých metodikách, a to jednak v cílovém 
řešení a jednak v postupu zavedení těchto metodik. Při těchto konzultacích se v rámci 
možností upřesní požadavky klienta na IS v konečném rozsahu. 
 

4.2.1 Definice 

Proces - procesem se rozumí logická jednotka pracovního modelu organizace. Proces je 
jednoznačně přiřaditelný organizační struktuře, resp. uzlu organizační struktury. Dále jsou 
jednoznačně definovatelné vstupní produkty a výstupní produkty, které definují 
zpracovávané materiály a nakonec musí být jednoznačně definovaná dekompozice 
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procesu, tedy rozklad na elementární činnosti (aktivity) a definice závislostí mezi těmito 
činnostmi. 

Aktivita - aktivitou se rozumí elementární činnost vykonávaná v rámci procesu jedním 
zdrojem (člověkem nebo non-personálním zdrojem). Aktivita je jednoznačně přiřaditelná 
jednomu zdroji, její provádění je nepřerušitelné a dále nedělitelné. Dále platí, že ke každé 
aktivitě jsou přiřazeny vstupní, výstupní produkty, metriky a referenční produkty. 

Aktivace - aktivace je aktivitou, která zahajuje určitý proces. Vstupní produkty této aktivity 
jsou vstupními produkty celého  procesu. Příkladem aktivace můžou být například aktivity 
přijetí faktury poštou (aktivuje proces evidence přijaté faktury) nebo automatické spuštění 
každé pondělí v 8:00 (aktivuje proces zaslání upomínek) či potvrzení výroby produktu 
(aktivuje proces expedice). 

Ukončení - jedná se o aktivitu ukončující proces. Zdroj přiřazený k této aktivitě přijímá 
určitý produkt a finálně tento produkt zpracovává bez dalšího výstupu. Tento produkt je 
zároveň výstupním produktem celého procesu. 

Transformace - aktivita transformující vstupní produkt na výstupní. Jedná se 
o nejběžnější typ aktivity v rámci procesního zpracování. Přiřazený zdroj provádí 
transformaci vstupního produktu na výstupní produkt. Příkladem transformace může být 
tisk faktury vydané, kde vstupním produktem je potvrzená faktura vydaná v systému 
a výstupním produktem je vytištěná faktura připravená k odeslání. 

Rozhodnutí - aktivita rozhodnutí provádí na základě kritérií rozhodnutí mezi určitými 
variantami dalšího postupu. V tomto typu aktivity je přiřazený zdroj zodpovědný za výběr 
dalšího postupu. 

Transport - tento typ aktivity definuje transport výstupního produktu předchozí aktivity 
k definovanému zdroji následující aktivity. 

Distribuce – je analogií transportu s tím rozdílem, že nedistribuuje produkt k jednomu 
zdroji, ale obecně kn zdrojům. Příkladem může být rozeslání mailové zprávy zodpovědným 
vedoucím jednotlivých úseků. 

Produkt - produktem se  v obecném slova smyslu myslí jakýkoliv objekt reálného světa, 
který je v rámci popisovaného modelu přetvářen, nebo obsahuje informace nezbytné pro 
toto přetváření. Lze říci, že produktem může být dokument, materiál, zboží, surovina, 
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polotovar, ale také objekt elektronický – karta zboží, technologický postup, faktura vydaná, 
výdejka, apod. v rámci informačního systému. 

Produkty lze z hlediska procesního toku rozdělit na kategorie: 

Vstupní – vstupní produkt procesu nebo aktivity, dále je zpracováván a přetvářen v rámci 
procesu. 

Výstupní – výstupní produkt procesu nebo aktivity je v rámci dané jednotky vytvořen 
a připraven pro další použití. 

Referenční – referenční produkt se vyskytuje pouze v rámci aktivity nebo procesu, není 
žádným způsobem přetvářen, je však pro dokončení dané aktivity nezbytný, neboť 
obsahuje informace pro její realizaci nezbytné. 

Zdroj - každý proces musí být samozřejmě realizován někým nebo něčím. Tento subjekt 
reálného světa, který se aktivně nebo pasivně  podílí na transformaci produktů se nazývá 
zdroj. Zdroj musí být jednoznačně přiřaditelný do organizační struktury. Zdroje můžeme 
klasifikovat z několika hledisek. Z hlediska procesního členíme zdroje podle třech 
základních kritérií. Prvním z nich je postoj v aktivitách. Z tohoto hlediska členíme zdroje 
na aktivní a pasivní. Druhým kritériem je členění zdrojů z hlediska personálního, tedy zda 
je daný zdroj člověk či nikoli. U personálních zdrojů je pak důležitým faktorem při popisu 
procesu jakési seskupování zdrojů do typových zdrojů (rolí) v jednotlivých procesech. 
Používání typových zdrojů a zejména jejich využití v popisu jednotlivých procesů má 
mnoho výhod při dalším zpracování – přiřazení jednotlivých pracovníků k rolím, definice 
zastupitelnosti v aktivitách nebo procesech, atd. 

Organizační struktura - organizační struktura je základem členění každé organizace. 
Rozděluje z funkčního hlediska organizaci do stromové struktury, ve které jsou potom 
definovány odpovědnosti a je definována odpovědnostní struktura. Ne vždy odpovídá 
odpovědnostní struktura struktuře organizační. (17) 
 

4.2.2 Použitá notace 

 
Proces Pro zobrazení diagramů jednotlivých procesů bylo využito modulu 

Workflow informačního systému K2 a z toho vyplývající notace. 
 

Aktivace 
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Ukončení 
 

Transformace
 

Rozhodnutí 

 
Transport 
a 
Distribuce  

Podproces 
 

 

4.2.3 Metriky 

Pro stanovení přínosů bylo použito měření pomocí principu tzv. tvrdých a měkkých 
metrik, jejichž cílem je měřitelným způsobem stanovit dosažení hlavních podnikatelských 
cílů a stanovit podporu všech klíčových firemních procesů. Současná odborná veřejnost 
rozlišuje metriky například následně na tvrdé metriky, kde je sledována dostupnost, doba 
odezvy, bezpečnost, zálohování, servisní parametry, cena a na měkké metriky, kde je 
předmětem zájmu bezpečnost, rozsah služeb, integrovatelnost, kvalita aplikační služby. 

Doba odezvy - v současnosti je komunikace mezi jednotlivými pobočkami na vysoké 
úrovni. V minulosti nebylo dokonalé propojení v rámci ekonomického systému, tento 
problém lze jen stěží řešit pomocí vlastních sil společnosti. Jeden z hlavních cílů nového IS 
je zrychlení toku informací mezi jednotlivými moduly. 

Bezpečnost - jednotlivé moduly nebo samostatné programy pracují a umožňují omezený 
přístup na základě přidělených uživatelských jmen s hesly. V minulosti již byla počítačová 
síť zvenčí napadena a proto je ochraně proti vnějším vniknutím do systému věnována 
velká pozornost. Společnost má nainstalovaný speciální program typu „firewall“ 
a antivirovou ochranu zabezpečuje systém NOD. Jednotlivá data by dle mého soudu 
mohla být zneužita z důvodu systému univerzálních klíčů od kanceláří a některému 
společnému sdílení určitých dat. Ovšem ve společnosti panuje vysoká úroveň loajálnosti. 

Zálohování - zálohování je úkolem pracovní pozice správce sítě. Mělo by probíhat 
automaticky každý den ve večerních hodinách a je přesně definováno v pokynu přímého 
nadřízeného. Provádějí se tzv. rozdílové zálohy. Jednou týdně probíhá celková záloha 
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poštovního serveru a sdílených dat všech uživatelů. Problémem zůstává některé dílčí 
obnovy ztracených dat a nekoordinované zálohování lokálních dat jednotlivých uživatelů. 

Cena - cena současného systému lze jen stěží vyčíslit. Celý systém má vazby od oblasti 
ekonomického systému, výrobního a odbytového sytému, webovému rozhraní, interní 
pošty až po vzájemné sdílení jednotlivých kancelářských dokumentů. Byl lepen po částech, 
některá část je již archaická nebo zhodnocena činností vlastních zaměstnanců společnosti, 
jiná (nově pořízená) má zase problémy s komunikací se stávající částí, což se musí řešit 
převodními můstky opět za pomoci vlastních zaměstnanců společnosti. (17) 
 

4.3 Analytická část 

4.3.1 Hodnotící metody 

Při testování informačního systému bylo využito systému HOS8. Tato metoda je založena 
na ohodnocení kvality jednotlivých dílčích částí informačního systému ve společnosti. 
Osmička v názvu metody znamená, že se bude jednat o osm následujících oblastí: 

HW – hardware – v této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu k jeho 
spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se softwarem.  

SW – software –  tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, 
snadnosti používání a ovládání.  

OW – orgware – oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů 
doporučené pracovní postupy.  

PW – peopleware – oblast zahrnuje zkoumaní uživatelů informačních systémů ve vztahu  
k rozvoji jejich schopností,  k jejich podpoře při užívání informačních systémů a vnímání 
jejich důležitosti.  Metoda HOS8 si neklade za cíl hodnotit odborné kvality uživatelů či 
míru jejich schopností.  

DW – dataware – oblast zkoumá data uložena a používána v informačním systémů 
ve vztahu ke jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Metoda HOS8 si neklade za cíl 
hodnotit množství dat uložených v informačním systému či jejich přesnost, ale to, jakým 
způsobem mohou být uživateli využívána a jakým způsobem jsou spravována.  

CU – customers –  předmětem zkoumání této oblasti je to, co má informační systém 
zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena.  Vymezení zákazníků závisí na vymezení 
zkoumaného informačního systému. Mohou to být zákazníci v obchodním pojetí nebo 
vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy ze zkoumaného informačního systému. Tato 
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oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení této 
oblasti v podniku (tím prohlášením však není zpochybněn význam zkoumání spokojenosti 
zákazníků). 

SU – suppliers – předmětem zkoumání této oblasti je to, co informační systém vyžaduje od 
dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Vymezení dodavatelů závisí na vymezení 
zkoumaného informačního systému. Dodavateli mohou být dodavatelé v obchodním 
pojetí nebo vnitropodnikoví dodavatelé služeb, výrobků a informací,  které s těmito 
výkony souvisí.  Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost zkoumaného podniku 
s existujícími dodavateli, ale způsob řízení informačního systému vzhledem k dodavatelům.  

MA – management IS: tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu 
k informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a  vnímání koncových 
uživatelů informačního systému. Metoda HOS8 si neklade za cíl zkoumat v této oblasti 
znalosti managementu IS. (2) 

Jednotlivé získané údaje z každé oblasti budou vypočteny dle následujícího vzorce. 
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4.3.2 Vyhodnocení vstupních dat 

Tabulka č. 8 - Souhrnná tabulka 

Oblast I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
Hodnota 
oblasti 

Hardware 3 4 5 4 3 4 2 1 5 4 4 
Software 4 4 3 4 1 3 5 5 2 2 3 
Orgware 4 3 3 2 4 4 4 3 5 3 4 
Peopleware 2 2 2 4 2 3 1 2 4 3 3 
Dataware 4 5 4 4 4 3 3 4 5 2 4 
Customers 5 4 4 3 5 4 2 2 5 3 4 
Suppliers 4 3 4 2 2 2 1 3 2 4 3 
Manag. IS 5 4 4 3 2 3 5 4 5 4 4 
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Graf č. 4 - Graf metody HOS8
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současný stav úroveň IS ideální stav
 

Vyváženost systému 
(u1 – u) ≤ 1 
UHW  = 4 – 3 = 1 ≤ 1 
USW = 3 – 3 = 0 ≤ 1 
UOW = 4 – 3 = 1 ≤ 1 
UPW = 3 – 3 = 0 ≤ 1 
UDW = 4 – 3 = 1 ≤ 1  
UCU = 4 – 3 = 1 ≤ 1 
USU = 3 – 3 = 0 ≤ 1  
UMA = 4 – 3 = 1 ≤ 1 
 

Z výše uvedených rovnic je patrné, že informační systém je vyvážený a většina oblastí 
odpovídá požadavkům na nový informační systém. Dokonce lze konstatovat, že jen tři 
oblasti jsou na požadované úrovni a ostatní oblasti splňují požadavky pro ideální stav IS. 
 

4.3.3 Celkové hodnocení systému 

Celkové závěrečné hodnocení odpovídá stavu, kdy se ve společnosti zavádí nový 
informační systém. Dílčí dokumentace jsou jednotlivě přetvářeny a vedení společnosti 
a především zaměstnanci si postupně začínají uvědomovat nové výhody a příležitosti 
informačního systému. Je to především sjednocení a centralizování dílčích informací 
proudících ve společnosti, ale především informací směřujících, jak z vnějšího okolí 
společnosti, tak i z ní samotné. 
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5 Řízení zásob informačním systémem 
 

5.1 Průběh zakázky  

V první kapitole jsem naznačil, že předmětem zájmu logistiky je řízení toků zboží mezi 
podnikatelskými subjekty a ostatními účastníky kapitálového reprodukčního procesu. 
Vzhledem k tomu, že efektivnost podnikání ovlivňuje i účinné řízení toků materiálů 
a nedokončené výroby přímo v organizaci, má logistika široké pole působnosti i 
ve vnitropodnikovém řízení. 

5.1.1 Zakázka 

Obchodní případ – zakázka  – je svým způsobem nejdůležitější obchodní událost, která se 
může vyvíjet nesčetnými cestami s konečným, jak kladným, tak i záporným efektem. 
U každé události podobného charakteru je nezbytně nutné mít vytvořené určité body, na 
kterých by mělo docházet krom částečných odborných úkonů i ke komplexnímu 
posouzení stavu naplnění a průběhu jednotlivé zakázky. Obchodní společnost pro svou 
potřebu využívá svého systému sledování zakázek, který úzce spolupracuje s informačním 
systémem K2. 

5.1.2 Přijetí zakázky 

Přijetí samotného obchodního případu jako takového je možná z laického pohledu událost, 
které není přisuzována až taková pozornost, ale toto může být zavádějící. V praxi dochází 
k situacím, kdy je pro podnik výhodnější vykonávat ztrátovou zakázku, než kdyby firma 
měla výrobní zdroje odstavit a nevyužívat. V dobře řízených podnicích se této fázi věnuje 
značná pozornost. Zásadní pohled na možnosti samotné realizace zakázky je kladen na její 
velikost a to z následujících důvodů: 

 každé zakázce musí být věnováno stejné úsilí a to téměř bez rozdílu její velikosti, 

 každé zpracování obchodního případu představuje interní náklady. 

Ve společnosti Agrall se o prvotní fázi života zakázky ve firmě stará marketingové 
a obchodní oddělení. Každá zakázka, která prochází firmou, je svým způsobem atypická a 
je tvořena  na míru každému zákazníku za spolupráce s obchodním oddělením. 
 

5.1.3 Vystavení zakázky 

První část průběhu bývá většinou pro všechny produkty stejná. Liší se pouze množstvím 
položek v jednotlivých zakázkách, typem plánu, způsobem zaplacení atd. Zakázka 
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představuje zastřešující doklad pro prodej. Pomocí zakázky je možno automaticky vytvářet 
ostatní doklady související s obchodním případem. Jedná se o rezervační listy, objednávky 
přijaté, dodací listy vydané, faktury vydané a výdejky ze skladu. Na zakázce je možné 
tisknout i nabídku. 

Obr. č. 5 – Seznam zakázek v knize Prodej ND 

 

Úvodní strana poskytuje seznam všech zakázek v dané knize. V našem případě se jedná 
o knihu prodeje náhradních dílů. Ze seznamu lze vyčíst souhrnné údaje, které jsou 
podrobněji zadány v dalších stránkách jednotlivých zakázek jako je zákazník, číslo 
objednávky, osoba která učinila objednávku, celkovou hodnotu zakázky. Jednotlivé detaily 
a jejich významy budou popsány v níže uvedených řádcích. 

Při založení nové zakázky je třeba vyplnit některá povinná pole hlavičky zakázky. Ostatní 
pole na 1. straně vyplníme postupně klávesou Enter, kdy procházíme jednotlivá pole jedno 
za druhým – viz. obr. č. 6 a u povinných polí se zobrazí nabídka. Po vyplnění posledního 
pole na 1. straně se automaticky přesuneme na druhou stranu. 
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Obr. č. 6  – Založení zakázky v knize Prodej ND 

 

Při procházení jednotlivými poli při založení zakázky je nutno vyplnit povinná pole, 
kterými jsou např. způsob platby, způsob dopravy, typ lánu. Bez těchto údajů nelze uložit 
zakázku v systému. 

Obr. č. 7 – Výběr způsobu platby, způsobu dopravy, typu plánu 
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Na druhé straně dokladu pak vkládáme položky (zdrojem je databáze zboží), které se mají 
stát předmětem prodeje. Položky můžeme vkládat postupně nebo můžeme také využít 
hromadné vkládání položek, kde na seznamu zboží specifikujeme pouze množství. 

Obr. č. 8 – Seznam zbožních položek v zakázce 

 

U položek, které nejsou skladem k dispozici nelze vytvořit výdajový doklad a tyto jsou 
následně objednány do příslušné objednávky podle typu plánu zadaného na první straně 
zakázky. 

 
5.2 Zboží 

V číselníku zboží jsou veškeré záznamy, které vstupují jako položky obchodu, výroby 
(materiál, zboží, výrobky, služby, slevy, obaly). Úvodní "nultá" strana číselníku zboží 
umožňuje sledovat aktuální stav, množství připravené k výdeji, rezervované a objednané 
množství na vybraném skladu. 

Před zahájením vytváření jednotlivých dokladů v programu K2 je třeba vložit do číselníku 
zboží tyto položky, které mohou v těchto dokladech figurovat. Jedná se jak o položky 
zbožní, u kterých evidujeme množství na skladech, tak o položky nezbožní, kterými jsou 
např. položky na režijních fakturách (nájemné, poplatky za telefon, poštovné). Z databáze 
zboží jsou pak položky včetně dalších údajů vkládány do jednotlivých dokladů. 

Popis sloupců v knize zboží: 

 Dispozice – počet jednotek daného zboží, které je v současné době na daném 
skladu volně k dispozici. 

 Zadáno – počet jednotek daného zboží, na které již byla vystavena výdejka pro 
konkrétního odběratele, ale toto zboží je fyzicky stále na skladě. 
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 Rezervováno – počet jednotek, které je třeba zajistit pro zákazníka. 

 Objednáno – počet jednotek zboží, které je zapsáno na objednávkách vydaných, ale 
ještě nebylo přijato na sklad. 

Na první straně – viz obr. č. 9 - u dané položky jsou vyplněny podrobné údaje o položce 
jako je zkratka 1, název, umístění, kód zboží (jeho význam a využití bude zřetelné 
v následující kapitole), druh, optimální dodavatel, hmotnost, počet kusů v balení, atd. 

Obrázek č. 9 – 1. strana dokladu skladové položky- základní údaje 

 

Na druhé straně dokladu se nachází údaje o nákupní ceně položky. Měna ve které je 
obchodována, druh účtování, z důvodu intrastatu stát původu, účet vnitropodnikového 
účetnictví, ve kterém je položka účtována. 
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Obrázek č. 10 – 2. strana dokladu skladové položky – nákupní ceny 

 

Pro naše potřeby zde ještě bude popsána osmá strana dokladu, kde se nachází historie 
nákupu a prodeje zboží. 

Obrázek č. 11 – 8. strana dokladu skladové položky- historie  

. 
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5.3 Průběh zásob firmou 

5.3.1 Nákup zboží 

Podle typu objednávky jednotlivých požadavků prodeje (expresní, týdenní, naskladňovací) 
jsou vytvořeny objednávky pro poptávané zboží. Požadavky na nákup mohou být taky 
generovány nedostatečným stavem zásob vůči definovaným minimálním stavům. 
Minimální stavy je možno nastavit ručně nebo pomocí funkce nastavení minimálních stavů 
podle prodejů v historii. 

Typ objednávky je v položce prodeje evidován v poli cenová skupina, aby bylo možno 
využít standardní definice ceníků prodejních cen. Jedna objednávka obsahuje položky 
shodného typu objednávky. Pokud existuje otevřená (zatím neodeslaná) objednávka 
příslušného typu, je doplněna o požadované položky. V opačném případě je založena nová 
objednávka. Na položky objednávky je aplikována funkce překlíčování, která podle 
dodaných podkladů nahradí specifikované položky (např. jednu položku za dvě jiné). 

Obr. č. 12  - Nákup zboží 

 

Obr. č. 13  - Neukončená objednávka 
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Obr. č. 14  - Ukončený proces objednávky 

 

 

5.3.2 Výdej zboží 

Podle požadavků na zakázce je vytvořena výdejka na položky, které jsou ihned skladem. 
Výstupem je výdejka včetně umístění jednotlivých položek ve skladu. Výdejka slouží jako 
příkaz k vychystání zboží.  

 Obr. č. 15  - Výdej zboží ze skladu spolu s dodacím listem a zaevidováním výdeje do IS K2. 
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Obr. č. 16 – Ukončená výdejka 

 

5.3.3 Prodej zboží 

Z prodejní sítě jsou denně odesílány objednávky na zboží a to buď formou: elektronicky, 
faxem nebo telefonicky. Přijetí objednávky a zavedení do informačního systému dochází 
k následujícímu procesu:  

 zápis položek, typu objednávky, čísla objednávky, dodacího místa, dodacích 
termínů, 

 po zadání objednávky proběhne překlíčování – nahrazení starých položek za nové, 
příp. rozdělení položek podle speciální tabulky, 

 všechny položky objednávky jsou jednoho typu - objednávka je jednoho typu. 

Obr. č. 17 - Prodej náhradních dílů do dealerské sítě i konečným spotřebitelům. 
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V současné době je systém distribuce na takové úrovni, že poskytuje uživatelům následující 
informace: 

1. Informace o zboží 

 vyhledání zboží podle kódu, 

 zobrazí o zboží tyto informace: prodejní cena, hmotnost, do kterých strojů díl patří, 
skupinu zboží, balení, stav skladu. 

2. Hromadné načtení položek 

 možnost ve fázi vkládání položek načíst připravenou objednávku, 

 formát vstupního souboru je stejný jako pro Claas, 

 předpoklad – dealeři používají Claas software na objednávání, 

3. Prodejní informace 

 umožňuje hledání v zakázkách podle přiděleného čísla, podle čísla objednávky, data 
objednávky, typu objednávky, čísla ND, 

 u zakázky zobrazuje stav (nevykryté, částečně vykryté, úplně vykryté, 
nefakturované, částečně fakturované, úplně fakturované), počet dodacích listů, 
datum dodání, datum objednání, 

 u jednotlivých položek je uveden rovněž stav položky, číslo dodacího listu, číslo 
faktury. 

5.3.4 Distribuce zboží 

Pro distribuci zboží do prodejní sítě využívá firma služeb firmy TNT innight, která 
používá systém přepravy zboží v uzavřených plastových přepravních boxech mezi 
centrálou  (centrální sklady, head-office apod.) a dealerem (příp. pobočkami, lokálními 
sklady apod.) v České republice. Výhodou jsou snadná manipulace a úspora obalových 
materiálů. Boxy jsou k dispozici ve 4 různých velikostech v množství odpovídajícímu 
dohodnutému počtu fixních příjemců pro LOG-BOX. Přepravní systém má zákazník 
možnost zvolit dle potřeby vyhovující druhy rozvozové služby - denní expres resp. noční 
expres. Přepravné je kalkulováno jako měsíční paušál za jeden přepravní box pro daného 
fixního příjemce při libovolné četnosti využití boxu za měsíc v rámci pracovních dní (tj. 
max. 23x měsíčně). (15) 
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6 Optimalizace zásob 
Všeobecně je podnikový proces sledem podnikových činností, jejichž cílem je vytvoření 
výkonu. Výstupem a výsledkem podnikového procesu je výkon který je požadován 
a odebrán interním nebo externím zákazníkem. Často se od podnikového procesu 
požaduje, aby podstatnou měrou přispěl k vytvoření přidané hodnoty podniku nebo aby 
jeho výkon odebíral zákazník.. Podnikové procesy jsou přímým předmětem podnikově 
ekonomických úvah. Pro ně lze definovat cíle a tyto procesy jsou rovněž předmětem 
kalkulace procesních nákladů. (6) 

Body pro nasazení optimalizace podnikového procesu jsou: 

• změna struktury průběhu procesu prostřednictvím silnější paralelizace úkonů, 
zabránění cyklů, zjednodušení struktury, 

• změna organizační příslušnosti a kvalifikace pracovníků za účelem zlepšení průběhu 
celého procesu zpracování, 

• snížení počtu dokumentů vedoucí ke zjednodušení a urychlení toku dokumentů a 
dat. 

Tím je již patrné, že model podnikového procesu sloužící k podpoře optimalizace, nemůže 
být příliš jednoduchý, ale že se skládá z mnoha aspektů, pro které je třeba nasadit rozličné 
metody popisu. Rozdílné účely určují druh použitých konstrukcí modelování, stejně jako 
hloubku jejich záběru.6 2-3 

Tok řízení určuje, jak budou operace podle smysluplné logiky průběhu spouštěny. Přitom 
mohou existovat sekvenční, paralelní, alternativní a slučující se cesty s logickými spojeními. 
Tok řízení je realizován prostřednictvím událostí a jimi vyvolaných zpráv, které slouží 
k přenosu informací o nástupu události k následujícímu objektu. Zprávy jsou 
v zobrazeních znázorněny určitým symbolem. Stanovují jak, tzn. kterými funkcemi, se má 
na událost reagovat. Úrovně podnikového procesu a podnikových procesů jsou v poměru 
třída ku výskytu. Všechny třídy jsou charakterizovány svým označením a výčtem atributů, 
kterými jsou instance popsány. (6) 

Z nárůstu počtu dostupných informací nelze automaticky vyvodit, že kvalita 
podnikatelských rozhodnutí se zvýší. Často se přemírou dostupných informací dosáhne 
pravého opaku: spousty mrtvých dat vedou ke „slepým“ nositelům rozhodnutí, kteří „pro 
samotné stromy nevidí les“. Z množství informací je proto třeba odfiltrovat části 
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relevantní pro rozhodování, a připravit je se zřetelem k tomu, pro koho jsou určeny, 
případně podle jejich úloh. Manažerské informační systémy (EIS) přebírají tuto úlohu 
a informují management o interních a externích podnikových záležitostech ve zhuštěné 
podobě. Zároveň umožňují sledování, kontrolu, analýzu a plánování podnikových procesů. 
Zaměření těchto systémů na koncového uživatele umožňuje v podstatě přímé využívání 
systému managementem tedy vlastníkem podnikového procesu samotným.  

Databáze OLAP (Online Analytical Procesing), propagované Coddem – duchovním otcem 
relačních databázových modelů – podporují komplexní datové analýzy ukládáním 
vícedimenzionálních informací o ukazatelích a umožňují nositeli rozhodnutí provádět 
analýzu online. Pro OLAP je charakteristické, že se provádí analýza z pohledu regionu, 
času a podnikových procesů. V OLAPu je množství stejných relačních objektů uspořádáno 
do dimenzí, které tvoří osy multidimenzionálního prostoru. (6) 

 
6.1 Fáze optimalizace podnikového procesu 

Příprava projektu 

Příprava projektu slouží k zadání projektu. Jsou definovány hrubé cíle projektu, stanoven 
způsob postupu při vypracování projektu a odsouhlasena organizační struktura projektu.  
Na základě definovaných cílů projektu jsou stanoveny metody popisu, které mají být 
použity. Ty tvoří základ pro školení členů projekčního týmu. Na závěr připrav projektu je 
projekt představen vedení podniku a zúčastněným zaměstnancům v rámci zahájení 
projektu. 

Strategické plánování 

Výchozím bodem optimalizace podnikových procesů je strategie podniku. Podnikové 
procesy musí být vytvořeny tak, aby byly dosaženy strategické cíle podniku. 

Dokumentace strategických rámcových podmínek se děje prostřednictvím modelů 
produktů, výkonů a digramů cílů. Tak jsou zachyceny podstatné oblasti podniku se svými 
produkty, službami a skupinami zákazníků. Znázorněny jsou také kritické faktory 
úspěšnosti a hierarchie cílů podniku. Analýza strategických rámcových podmínek slouží ke 
konkretizaci cílů projektu OPP. V projektu lze usilovat jak o kvantitativní cíle, jako je 
redukce průběžných dob nákladů, tak i o kvalitativní cíle jako je například zvýšení jakosti, 
flexibility a úrovně servisu. 
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Analýza současného stavu 

Modelování podnikových procesů zajišťuje transparentnost a umožňuje identifikaci 
slabých míst procesů a potenciálu zlepšení. Aktuální podnikové procesy se hodnotí se 
zřetelem k cílům OPP. Kritérii pro hodnocení podnikových procesů, která současně tvoří 
výchozí body k vyvození potenciálu zlepšení, jsou například průběžné doby, náklady na 
procesy, organizační přechody, systémové přechody, přechody v médiích, vytížení kapacit 
organizačních jednotek účastnících se procesu a datové redundance. Vyhodnocení 
podnikových procesů a znázornění potenciálů zlepšení tvoří základ pro jejich nové 
vytvoření v konceptu cílového stavu. 

Koncept cílového stavu 

V rámci konceptu cílového stavu se definují alternativní cílové procesy. Výchozí bázi pro 
definování cílových procesů tvoří analýza slabých míst dosavadních podnikových procesů. 
Kromě toho existuje možnost použít při tvorbě cílových procesů referenční modely. 
Referenční modely obsahují procesy a organizační struktury typické pro odvětví, které byly 
odvozeny ze zkušeností srovnatelných projektů. Nasazení referenčních modelů může 
urychlit vypracování cílových procesů díky tomu, že lze přebírat velké části referenčních 
struktur a současně zaměřit řešitelské zdroje projektu na zvláštnosti podniku. 

Koncept zpracování dat 

Zajištění cílových podnikových procesů pomocí moderních informačních technologií je 
plánováno v rámci konceptní fáze zpracování dat a dokumentuje se v plánu zavádění 
informačních technologií. Pro jednotlivé oblasti procesů se stanoví, které typy aplikací pro 
ně budou nasazeny. Výsledný plán nasazení IT slaďuje podnikové procesy, aplikace 
a infrastrukturu IT. 

Po stanovení plánu nasazení IT se vypracuje plán implementace a migrace. Ten je 
základem pro realizaci IT podpory plánovaných podnikových procesů. Určuje strategii 
zavádění IT pro jednotlivé cílové procesy a definuje termíny a zdroje pro jednotlivé dílčí 
projekty. 

Kontrola úspěšnosti 

Na realizaci podnikových procesů prostřednictvím zavedení řešení IT navazuje fáze 
kontroly a optimalizace, ve které jsou cílové procesy a řešení IT kriticky zkoumány se 
zřetelem na předpokládané cíle OPP. Podstatné údaje pro vyhodnocení dosažení cílů lze 

 73



získat přímo ze systému IT. Z pravidelné kontroly úspěšnosti se iniciují opět opatření 
k úpravě podnikových procesů a příslušných řešení IT. Cílem je kontinuální zlepšování 
procesů. 

Vzhledem k širokému spektru možných optimalizačních opatření  jejich komplexnosti 
hraje v projektech optimalizace podnikových procesů hlavní roli fundovaný způsob 
postupu s nasazením vhodných metod a nástrojů. Souhra mezi způsobem postupu, 
nasazením metod a nástrojovou podporou umožňuje efektivní nové utváření a úpravu 
podnikových procesů. Pro optimalizaci podnikových procesů lze projekt realizovat v kratší 
době a současně dosáhnout vyššího standardu kvality projektových výsledků. (6) 

 
6.2 Filtry 

Filtry slouží k výběru dat z databáze dle definovaných kritérií. Vytváření filtrů se využívá 
pro různé typy vyhodnocení a pro hromadné akce. 

Pro lepší pochopení této problematiky vysvětlím funkci filtrů na následujícím příkladu. 
Faktury vydané jsou rozděleny do jednotlivých knih. V těchto knihách jsou zavedeny 
konkrétní doklady pro jednotlivé zákazníky. Pro konkrétního zákazníka mohou být 
vytvořeny doklady ve více knihách. Číslování dokladů v jednotlivých knihách může, ale 
nemusí, být stejné. Záleží na tom, jak je číslování pro jednotlivé knihy nastaveno. Z toho 
vyplývá, že se na vytvořené doklady můžeme dívat několika způsoby: 

 zobrazení dokladů jedné jediné konkrétní knihy (doklady z jednoho šanonu) 

 zobrazení dokladů ze všech knih najednou (doklady ze všech šanonů). 

Pokud budeme chtít filtrovat, tzn. zobrazit si na monitoru pouze některé doklady, musíme 
znát podmínky, které mají tyto doklady splňovat. Jednotlivé podmínky zadáme do 
programu a necháme systém zadané podmínky vyhodnotit. Doklady, které zadaná kritéria 
splňují, se zobrazí na monitoru. 

Jednotlivé stavy filtrů, ve kterých se doklady mohou nacházet, je indikován v levé spodní 
části obrazovky a jedná se o stavy: Kniha, Rychlý filtr, Filtr vypnutý a Filtr zapnutý. 

V systému IS K2 je využíváno ještě jednoho speciálního zobrazení dokladů a tím je stav 
filtru – Rychlý filtr. Princip vytváření rychlého filtru je stejný jako filtru vyhodnocovacího, 
ale s malým omezením. Rychlý filtr pracuje pouze s jednou knihou a zadávání podmínek je 
možné pouze z předem pevně omezené nabídky podmínek. 
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6.3 Vývoj zásob ve firmě 

Tab. č. 9 - Stav zásob v jednotlivých obdobích 
GJ 05/06 04/05 03/04 02/03 01/02 00/01 99/00 97/98

Skladová hodnota 
v rozhodujícím dni 

477 369 365 366 328 235,2 277,9 511,3

Obrátkovost v %          -
Vysoký obrat  (větší 
jak 6x za období ) 

39 30 26 25 30 31 35 35

Střední obrat (3-5x 
za období ) 

15 21 21 35 35 33 30 30

Nízký obrat (1-2x za 
rok) 

18 28 27 25 25 30 28 27

Bez pohybu 28 21 26 15 10 6 7 8
Množství 
skladových položek 

4909 4775 4706 3761 3761 3210 2706 4767

Graf č. 5 -  Vývoj nákupu náhradních dílů v Eur. 
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Net Turnover 2.021.501 € 2.353.455 € 2.918.800 € 3.691.222 €

Charged Freight in % of Turnover 4,08% 2,75% 4,01% 3,40%

2003 2004 2005 2006

                   (18) 

V předchozích tabulkách a grafech je zřetelný vzrůstající vývoj prodeje náhradních dílů pro 
stroje Claas v České Republice v uplynulých letech. V následující tabulce a grafech je 
popsán průběh vývoje náhodně vybraných třech skladových položek, u který je zcela 
rozličný průběh a stav během roku. Rozdíl je jak v prodejních cenách tak hlavně v jejich 
pohybu během roku. Sledovaným obdobím je rok 2006, pro který je již k dispozici 
kompletní množství dat. 
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Tab. č. 10 -  Přehled nákupu, prodeje a konečného stavu v jednotlivých měsících 
935469.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
nákup 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
prodej 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
stav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
984670.0                         
nákup 27 20 1305 5 60 0 185 100 100 100 0 0 
prodej 18 12 735 130 191 119 319 148 132 52 34 22 
stav 9 17 627 502 371 243 87 65 33 81 47 25 
953095.2                         
nákup 0 4 6 0 0 1 5 0 0 0 0 0 
prodej 0 0 4 0 0 7 3 0 0 0 0 0 
stav 0 4 6 6 6 0 2 2 2 2 2 2 

Graf č.6  – Vývoj prodeje a nákupu u položky 935 469.0 
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U tohoto dílu došlo ve sledovaném období k nákupu a následnému prodeji v prvních 
měsících roku, kdy stroje, na kterých bylo potřeba tento díl vyměnit, jsou mimo provoz a 
v průběhu jejich pracovní činnosti nebyl další požadavek jejich prodeje. Naopak tomu je 
u následujících dvou, kde i přes počáteční naskladnění docházelo během pracovního 
období strojů k stálým požadavkům prodeje a stav zásob byl průběžně doplňován a jak je 
vidět u dílů s katalogovým číslem 953095.2 dokonce došlo i k vyčerpání zásob a tudíž 
nemohlo dojít k okamžitému prodeji a vznikly tak zbytečné náklady na dopravu, objednání 
a i případné náklady ze ztráty příležitosti. 
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Graf č. 7 – Náhradní díl s katalogovým číslem 984670.0 
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Graf č. 8 – Náhradní díl s katalogovým číslem 953095.2 
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6.4 Nastavení IS vedoucí k optimalizaci zásob 

6.4.1 Návrh řízení zásob z pohledu zákazníka 

Abychom plně uspokojili požadavky zákazníků a mohli tak plnit funkci centrálního skladu, 
bylo by ideální držet skladem každý díl, který už jednou naším skladem prošel, protože to 
znamená, že určitý díl je opotřebovatelný nebo poruchový a k této situaci může i v dalších 
obdobích opět dojít. Pomocí filtru v knize zásob dostaneme seznam dílů jejichž požadavek 
prodeje v minulém období nastal a proto abychom předešli ztrátám z příležitosti, měli 
bychom tuto položku zařadit do stálých skladových zásob. Z výsledku zvoleného filtru 
bylo zjištěno, že v  uplynulém období prošlo skladem 9760 různých skladových položek. 
značky Claas z možných 186 097 a celkového počtu všech skladových zásob 407 958. 
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Vzhledem k tomu, že asi 1/3 těchto dílů byla prodejními středisky objednána jako díl pro 
předsezónní opravy – tzn. typem plánu 01. Proto se zaměříme na díly, které byly 
objednány typem plánu 02 – týdenní nebo 03 až 12 – expresní. Těchto položek je 6706. 
Jestliže budou tyto díly drženy jako stálé skladové položky, budeme tak moci okamžitě 
reagovat na požadavky zákazníků a nebude tak docházek k nákladům ztráty příležitosti, 
nákladům na dopravu atd. Ve sledovaném období, to je od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, 
z jichž zmíněných 9760 položek mělo 4699 položek pohyb větší jak 3x za rok. Tyto 
položky by tedy měly být stálou skladovou zásobou, která tak pokryje většinu zákaznických 
požadavků. Ovšem zařadit tyto položky do stálých skaldových zásob by znamenalo 
vysokou finanční zátěž pro podnik, ale také vysokou časovou zátěž pro skladový personál 
v podobě vytváření nových skladových pozic a následnému umístění zboží, kde je 
limitujícím faktorem samotná velikost skaldu ND. 

6.4.2 Návrh řízení zásob  

Tak jako u předchozího návrhu, je třeba zapnout filtr skladových položek v Knize prodej 
ND, kde nastavíme jako výchozí podmínky 

 modul zboží, druh A = díly 

 modul zboží, značka „Claas“ nebo jiný výrobce, např. Väderstad  

Z výsledkem tohoto filtru je 186097 cenníkových položek, splňující zadané podmínky. 
Dále pak nastavíme podmínky 

 kód plánu požadavku prodeje 02 – týdenní nebo 03 až 12 – expresní 

 bez umístění, což znamená, že díl nemá stálou skaldovu pozici 

Ve zniklém filtru pomocí modulu sestav nastavíme požadavek „Vymaž z filtru nesplňující 
podmínky“ – minimální množství od 3 do maxima např. 100000 a to za minulé období, 
tedy 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006. Ve stejném modulu sestav získáme podle předem 
nadefinovaných kritérií. Obrátka zboží na skladě za období, viz příloha č. 9, a „Obraty 
zboží – množství“, viz. příloha č. 10, kde i v tiskové sestavě získáme přehled o počátečním 
stavu, počtu přijatých a vydaných kusů, konečný stav. 

Z výsledku toho filtru jsem zjistili, že ke stálých skladovým zásobám, kterých je v současné 
době 5604 položek, by jsme měli zařadit 3436 nových skaldových položek. Nejsledovanější 
skupinou položek jsou díly, které mají kód zboží uvedený v tabulce v příloze č. 1. 

 78



Po dosažení tohoto stavu, který by měl nastat před začátkem pracovního období strojů, 
dochází k dalším požadavkům prodeje. Časem nastane situace, kdy je skladová zásoba 
vyčerpána nebo klesla na určitou hodnotu a je třeba stav zásob doplnit na příslušnou 
úroveň. K tomu to účelu je v K2 vytvořen modul „Objednat“. Pomocí tohoto modelu 
můžeme nastavit u zadaných položek minimální a maximální stav. Viz. obr. č. 18.  Na 
zadané skupině zásob filtrem vytvoříme určitou množinu položek, u kterých pak následně 
nastavíme minima a maxima. Upozornění na minimum stavu u položky by mělo nastat 
v okamžiku, kdy stav klesne pod týdenní hodnotu požadavků prodeje v daném období. 
Naším cílem by mělo být co nejvíce využívat týdenních objednávek u kterých je hrazena 
doprava dodavatelem a nákupní cena dílu je menší než kdyby byl díl objednán v expresní 
objednávce. U expresních objednávek je doprava hrazena podnikem a její výše je odvozena 
od celkové hmotnosti jednotlivých objednávek. V příloze č. 2 je zpracován graf expresních 
objednávek v jednotlivých letech. 

Navíc se tak změní poměr  v hodnotě mezi týdenními a expresními objednávkami, které 
zajišťují sezónní doplňování skladu, ale hlavním přínosem bude odstranění chyb vzniklých 
lidským faktorem. Často totiž dochází k chybám v důsledku opomenutí doplnění stavu 
nebo špatného rozhodnutí o množství kusů, které má být dostačující k pokrytí poptávky. 
Doposud byl používán systém, který byl plně závislý na lidském faktoru, respektive na 
zkušenosti jednotlivých pracovníků skladu. 

K určení maxima objednací dávky je použita metoda, kdy systém podle množství 
požadavků prodeje v daném období stanoví výši objednací dávky. V našem případě bude 
použita hodnota požadavků prodeje pro následující období jednoho měsíce. 

Jedním z důsledků vyčerpání zásob bývá ale také to, že dodavatel není schopen 
v požadovaném množství a termínu pokrýt naši objednávku. Toto je však faktor, který 
nemůžeme ovlivnit. To, jakým způsobem dochází k vzniku restů z objednávek a jejich 
následujících odstraněním, je zpracováno v příloze č. 4. 
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Obr. č. 18 – Okno filtru hromadné úpravy zboží 
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Závěr 
Cílem této práce bylo poskytnout obraz o současném způsobu řízení zásob ve firmě Agrall 
zemědělská technika a. s. a provést studii, která povede ke zkvalitnění jeho řízení. Firma by 
tak měla dosáhnout další strategické výhody vedoucí k posílení její pozice na trhu 
a zároveň zvýšit zisky plynoucí z prodeje zásob. 

V první části této práce jsem se zabýval teoretickými východisky, které zpracovávají danou 
problematiku a jsou základním informačním zdrojem pro usnadnění pochopení 
problematiky jak významu logistiky tak i funkcí současných modernizovaných 
informačních systémů. Nejprve jsem se věnoval logistice opatřování, která objasňuje 
provádění zásobovací logistiky jako takové a následující řízení opatřování zásob, řízení 
zásob podle možných objednacích systémů, funkci zásob jako takových. Následně je 
popsán význam a funkce informačních systémů, které v dnešní době hrají ve způsobu 
řízení podniku svou nezastupitelnou roli. V další části této kapitoly jsem navázal popisem 
funkčnosti dnešních informačních systémů. Je zde popsán způsob realizace dat, jaké jsou 
možnosti zpracování datových a relačních modelů a zpracování dat. Následně se věnuji 
popisu a funkčnosti statistického zpracování časových řad, kde je popsán význam 
jednotlivých složek v časové řadě jako je trendová, sezónní, cyklická a reziduální složka. 

Praktickou část práce jsem začal popisem a představením samotné společnosti Agrall 
zemědělská technika a. s. Čtenáři se nabízí možnost poznání předmětu zájmů a činností 
společnosti, její obchodní aktivity a také produkty, které svým zákazníkům nabízí. Hlavní 
část této kapitoly je věnována analýzám mikroprostředí a makroprostředí, ve kterých se 
firma pohybuje. Nemalou část jsem věnoval i finanční analýze společnosti. V analýze 
mikroprostředí se zabývám situací na trhu u jejich hlavních produktů a jednotlivým 
pozicím na nich a srovnání s konkurenčními značkami. Analýza makroprostředí dává 
odpověď na vývoj a budoucí situaci především na trhu EU a  s tím spojené možné nastalé 
situace pro společnost. Finanční analýzou pomocí Altmanova indexu finančního zdraví 
a indexu IN 01 popisuji finanční situaci firmy, která se jeví příznivá a dává předpoklad 
pro úspěšný vývoji firmy. Tuto část uzavírám SWOT analýzou. Zde se mi podařilo 
zformulovat čtyři silné stránky, ale jen jednu slabou. 

V části implementace a vyhodnocení informačního systému K2 je popsán samotný 
informační systém K2, který byl úspěšně implementován v roce 2005 a nyní je používán 
ve všech divizích a odděleních společnosti. Vyhodnocení informačního systému jsem 
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provedl metodou HOS8, která dává odpověď na vhodnost použitého programu ve firmě. 
Výsledkem je celkové zhodnocení vypovídající o vhodnosti programu pro společnost. 

V páté kapitole se zabývám samotným řízením zásob pomocí informačního systému. Je 
zde popsán průběh zakázky firmou a z toho plynoucí možné stavy, které mohou nastat. 
Zakázka je sledována od jejího přijetí, vyplnění jednotlivých částí a jejich význam a využití 
pro další analýzy řízení zásob, až po její vyřízení. Dále je zde popsána práce a možnosti 
informačního systému s jednotlivými položkami zboží, jejich stavy u nich vzniklé 
a vypovídací schopnosti. Pro pochopení problematiky a využití informačního systému se 
dále věnuji práci v systému při průběhu zásob firmou – nákup, výdej, prodej a distribuce 
zboží. V této části jsem se snažil maximálně pomocí obrázků popsat jednotlivé 
charakteristiky stávajícího informačního systému. Zcela záměrně v práci neuvádím 
jednotlivé klávesové zkratky potřebné k dosažení popisovaných stavů a úkonů. Tyto 
informace by byly pouze zavádějící a mohly by způsobovat ztrátu orientace v řešené 
problematice. Naopak osoby které se systémem K2 pracují denně již mají jednotlivé 
procesy a způsoby dosažení výsledků dalších potřebných kroků plně zautomatizovány 
a nečinní jim potíže. 

Závěrečná kapitola je věnována samotné optimalizaci zásob pomocí informačního 
systému. Nejdříve je popsán význam optimalizace a dále její jednotlivé fáze a přínosy z ní 
plynoucí. Pomocí charakteristiky a významu filtrů používaných v systému K2 je dána 
odpověď na otázku způsobu získání potřebných informací vedoucích ke zvýšení efektivity 
řízení zásob. Pomocí popisu vývoje celkových zásob a poté i u náhodně vybraných tří 
položek, které průběhem pohybů za období ukazují pestrost možných stavů, dostane 
čtenář odpověď na současnou situaci v řízení skladových položek. Z výsledků nastavených 
filtrů a dalších limitujících podmínek byl dosažen počet těch položek, které by se měly stát 
stálými skladovými zásobami. Na výsledcích zadaných filtračních podmínek se pomocí 
filtru hromadné úpravy zboží nastaví minima a maxima pro jednotlivé skupiny tak, aby 
nedocházelo k předčasnému vyčerpání zásob a naopak zase k vytváření nadbytečných 
skladových zásob, které by na sebe vázaly jinak využitelné finanční prostředky. 

K tomu, aby výše popsané podmínky vedoucí k optimalizaci skladových zásob byly 
úspěšné a informační systém mohl pracovat správně a efektivně, by byla zapotřebí nejméně 
tříletá historie průběhu vývoje zásob, která ovšem v současné době chybí. Tato situace byla 
zapříčiněna přechodem na nový informační systém, kdy způsob záznamů vedený 
u jednotlivých skladových položek u předchozího informačního systému nebyl 
kompatibilní a nepřenositelný do databáze nového informačního systému K2. Musí tak být 
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nejprve vytvořena nová několikaletá historie záznamů, která následně bude kvalitním 
informačním zdrojem, podle kterého bude moci systém pracovat. 

V okamžiku, kdy budeme moci začít využívat informační systém tak, aby vedl ke 
kvalitnímu a úspěšnému řízení skladových zásob, by mělo dojít k co nejefektivnějšímu 
využití naskladňovacích a týdenních objednávek u nichž je hrazena doprava dodavatelem 
a cenové podmínky nákupu výhodnější než u objednávek expresních. Naskladňovací 
objednávky slouží k přípravě skladových zásob před začátkem sezóny a spolu s týdenními, 
které slouží k průběžnému doplnění stavu během roku, by měly vytvořit hlavní část 
nákupů u dodavatele. Dalším výsledkem optimalizace by tak mělo být snížení počtu 
objemů dodávek u expresních objednávek, které by tak měly být více využívány 
k případům neočekávatelných havárií strojů a jejich opětovnému zařazení zpět do 
pracovního procesu. 

Tento rok je našim cílem zprovoznit a plně využívat elektronické zasílání objednávek do 
systému přímo z jednotlivých prodejních středisek. Prodejní střediska tak mají okamžitý 
přehled o aktuálním stavu svých objednávek a je tak odstraněno několik příčin selhání 
vznikajících při objednávání jak faxem tak telefonicky. Při elektronickém způsobu 
objednávání odpadá vznik chybným opsáním katalogového čísla, zadáním nesprávného 
množství nebo typu plánu.  Nyní mají prodejní střediska možnost okamžité kontroly 
a ověření si správnosti svých objednávek. Dalším cílem je rozšíření vybavení hardwarového 
prostředí o nové čtecí zařízení čárových kódů, které bude sloužit k příjmu i výdeji zboží. 
Tento způsob práce urychlí hlavně příjem zboží, kdy zboží bude z dodávky distribuováno 
přímo na určené místo do skladu nebo nachystáno k expedici k prodejním střediskům 
nebo zákazníkům a odpadne tak zbytečný přesun zboží ve skladových prostorách. 

Dle mého názoru jsem splnil úkol provést studii optimalizace řízení zásob ve společnosti 
Agrall zemědělská technika a. s. a věřím, že práce, jak čtenáři, tak i vedení společnosti bude 
moci sloužit jako vodítko ke kvalitnímu rozhodování o stavu zásob a následné 
spokojenosti zákazníků. Spokojenost je a nadále musí být cílem celé organizace.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
 

CMR   doklad prokazující převzetí zboží od přepravce u odběratele 

ČSÚ    Český statistický úřad 

EAN    mezinárodní úmluva o označení zboží čárovým kódem 

IS     informační systém 

IT    informační technologie 

LIS    logistický informační systém 

OKEČ   odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OLAP  přímé analytické zpracování 

OPP   optimalizace podnikového procesu 

PRIBOR 3M úroková sazba dlouhodobých bankovních úvěrů 

READ   příkaz v programovacím jazyku Pascal 
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Příloha č.1 – Statusreport Agrall 2006  
Analýza ND dle druhu v brutto cenách (EUR) za poslední dva roky. 
 
  BRUTTO 2004/05 % 2005/06 % Abw. 
               
  Umsatz Ges.(%RB) 4 596 806 41,4% 4 902 026  40,9% 6,64%
     2 694 648 Netto 2 898 264 Netto 7,56%
  Umsatz brutto o.Handelsware 4 441 992 41,64% 4 709 994 41,42%  
  Umsatz netto o.Handelsware 2 592 253 Netto 2 758 908 Netto  
   - Einlagerung 2 375 267 53,5% 2 588 561  55,0%  
   - Einzelbezug 2 266 037   2 362 204     
  Einzelbezug o. Handelsware 2 111 222 46,5% 2 170 172  45,0%  
  Δ Delta -44 497   -48 739     
   - W-Teile 02,2* 2 426 339 54,6% 2 491 398  52,9% 2,68%
   -  Europricing 2* 1 899 912 42,8% 1 990 565  42,3% 4,77%
   - Handelsware 04 brutto 154 814 3,4% 192 032 3,9% 24,04%
   - Handelsware 04 netto 102 395   139 356    
         
         
    GRUPPE 2004/05 % 2005/06 %  
             

600 000   DIN-Teile 19 859 0,4% 21 509  0,5% 8,31%
616 000   Kugellager 82 958 1,9% 82 492  1,8% -0,56%
616 100   Flanschlager 45 420 1,0% 52 755  1,1% 16,15%
616 110   Lagereinheiten 25 617 0,6% 26 298  0,6% 2,66%
625 450   Federzinken 24 390 0,5% 28 115  0,6% 15,27%

    645 Alle Keilriemen 289 459 6,5% 292 537  6,2% 1,06%
    646 Rest Ketten  133 357 3,0% 98 003  2,1% -26,51%

646 301  -302 Ketten Mais 49 880 1,1% 35 184  0,7% -29,46%
672 000   Filter 29 284 0,7% 36 899  0,8% 26,00%
672 010   Filterpatr. 136 350 3,1% 161 909  3,4% 18,74%
900 910   Schüttlerwellen 33 054 0,7% 43 157  0,9% 30,57%
900 920   Schüttlerlager 20 209 0,5% 21 557  0,5% 6,67%
900 940  -985 Gel.wellen 70 529 1,6% 61 408  1,3% -12,93%
901 020  -160 Siebe 48 994 1,1% 39 309  0,8% -19,77%
910 000   Maehmesser 51 278 1,2% 55 295  1,2% 7,83%
910 010   Messerkl. 17 169 0,4% 20 112  0,4% 17,14%
910 020   Fuehrungspl. 2 589 0,1% 2 627  0,1% 1,48%
910 030   Finger 54 278 1,2% 37 654  0,8% -30,63%
910 100   Aehrenheb. 12 205 0,3% 8 148  0,2% -33,24%
910 210   Einzugsfinger u. Zubeh. 23 967 0,5% 25 215  0,5% 5,21%
912 100  -200 Dreschkörbe/Segmente 52 611 1,2% 56 820  1,2% 8,00%
950 010   Verschleißbleche 162 933 3,7% 183 352  3,9% 12,53%
950 710   Messer MD 103 618 2,3% 112 656  2,4% 8,72%
950 720   Messer LW 6 804 0,2% 11 883  0,3% 74,65%
950 740  -741 Messer WM 14 130 0,3% 17 149  0,4% 21,37%
950 750   Messer FH 205 260 4,6% 242 730  5,2% 18,25%
950 751   Messerscheiben 20 703 0,5% 15 611  0,3% -24,60%
950 760   Gegenschn.FH 96 232 2,2% 113 595  2,4% 18,04%
998 080    Schlagl. 20 182 0,5% 17 508  0,4% -13,25%

 
 
 



Příloha č.2 - Expresní zásilky (kg) 
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Příloha č. 3 - Skupiny dílů podle kódu zboží a jejich obraty ve sledovaných 
obdobích na prodejní střediska (Kč bez DPH) 
 
    GRUPPE Soll % 2004/05 % 2005/06 %  
182 210 -250 Kits  96 700 0,1% 105 742 0,1% 9,4%
600 000   DIN-Teile 1,0 838 751 0,7% 649 860 0,6% -22,5%

616 000   Kugellager 1,6 
1 375 

158 1,2% 1 298 110 1,2% -5,6%
616 100   Flanschlager 2,0 778 374 0,7% 828 114 0,7% 6,4%
616 110   Lagereinheiten 0,7 497 958 0,4% 478 383 0,4% -3,9%
625 450   Federzinken 1,0 532 381 0,5% 609 212 0,5% 14,4%

645  Alle Keilriemen 9,0 
6 140 

808 5,5% 5 360 411 4,8% -12,7%

646  Rest Ketten  5,0 
2 385 

335 2,1% 1 568 099 1,4% -34,3%

646 301  -302  Ketten Mais 2,0 
1 009 

237 0,9% 439 348 0,4% -56,5%
672 000   Filter  0,5 657 072 0,6% 718 210 0,6% 9,3%

672 010   Filterpatr. 2,0 
2 251 

596 2,0% 2 383 315 2,1% 5,9%
900 910   Schüttlerwellen 0,8 843 868 0,8% 1 093 937 1,0% 29,6%
900 920   Schüttlerlager 0,8 419 377 0,4% 379 427 0,3% -9,5%

900 940  -985  Gel.wellen 1,5 
1 572 

479 1,4% 1 327 376 1,2% -15,6%
901 020  -160  Siebe 0,7 878 117 0,8% 778 390 0,7% -11,4%
910 000   Maehmesser 1,0 902 554 0,8% 833 736 0,7% -7,6%
910 010   Messerkl. 0,7 263 977 0,2% 331 113 0,3% 25,4%
910 020   Fuehrungspl. 0,2 37 035 0,0% 38 175 0,0% 3,1%
910 030   Finger 1,5 844 304 0,8% 634 534 0,6% -24,8%
910 100   Aehrenheb. 1,5 201 547 0,2% 113 439 0,1% -43,7%
910 210   Einzugsfinger u.Zubeh. 0,8 484 389 0,4% 415 241 0,4% -14,3%

912 100  -200 Dreschkörbe/Segmente 1,0 
1 067 

516 0,9% 1 169 177 1,0% 9,5%

950 010   Verschleißbleche 2,5 
3 840 

014 3,4% 3 857 706 3,4% 0,5%

950 710   Messer MD 1,5 
1 936 

001 1,7% 1 868 576 1,7% -3,5%
950 720   Messer LW 0,5 181 030 0,2% 254 208 0,2% 40,4%
950 740  -741 Messer WM 1,5 316 032 0,3% 407 806 0,4% 29,0%

950 750   Messer FH 4,0 
3 631 

133 3,2% 4 087 467 3,6% 12,6%
950 751   Messerscheibe 1,0 407 124 0,4% 311 276 0,3% -23,5%

950 760   Gegenschn.FH 2,0 
1 921 

724 1,7% 2 222 757 2,0% 15,7%
998 080    Schlagl. 1,5 396 295 0,4% 292 260 0,3% -26,3%
         
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4 - Díly se zpožděnou dodací lhůtou (dále jen resty) 
 
Resty v období 1. 7. 2006 – 31. 8. 2006 
 
Celkový počet objednaných dílů - pozicí (1 . 7. – 31. 8. 2006) 5235 pozicí 
 
Celkový počet restů byl 137 ks, z toho 54 ks pro prodejce. 
Tzn., z celkového množství 5235 bylo v restu 2,61 % resp. 1,03 %. 
13,14 % restů je bylo dodáno s jednodenním zpožděním,  
10,22 % s dvoudenním,   
66,42 % bylo dodáno do jednoho týdne. 
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Příloha č. 5 -  Katalog náhradních dílů 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 7 -  Proces realizace obchodního případu prodeje v IS K2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 8 -  Distribuce zboží do prodejní sítě 
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Množství

Sklad: Sklad náhradních dílů Příjem Výdej Prům. prodej Výdrž. disp. Výdrž po navýš.

kroužek těsnící Min.množství: 0,00 ks [ks] [ks] [ks/dnů] [Počet dnů] [Počet dnů]
ks1,00Disp.:0336033

Navýšená disp.: 1,00 ksNavýšení o: 0,00 ks
Za týden (7 dnů)

Za měsíc (30 dnů)

Za kvartál (89 dnů)

za rok (364 dnů)

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

těsnění Min.množství: 0,00 ks [ks] [ks] [ks/dnů] [Počet dnů] [Počet dnů]

ks1,00Disp.:0619455
Navýšená disp.: 1,00 ksNavýšení o: 0,00 ks

Za týden (7 dnů)

Za měsíc (30 dnů)

Za kvartál (89 dnů)

za rok (364 dnů)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

těsnění Min.množství: 0,00 ks [ks] [ks] [ks/dnů] [Počet dnů] [Počet dnů]

ks1,00Disp.:0619455Z
Navýšená disp.: 1,00 ksNavýšení o: 0,00 ks

Za týden (7 dnů)

Za měsíc (30 dnů)

Za kvartál (89 dnů)

za rok (364 dnů)

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Těsnění Min.množství: 0,00 ks [ks] [ks] [ks/dnů] [Počet dnů] [Počet dnů]

ks1,00Disp.:1011635
Navýšená disp.: 1,00 ksNavýšení o: 0,00 ks

Za týden (7 dnů)

Za měsíc (30 dnů)

Za kvartál (89 dnů)

za rok (364 dnů)

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

krouzek tesnici Min.množství: 0,00 ks [ks] [ks] [ks/dnů] [Počet dnů] [Počet dnů]

ks3,00Disp.:1093207
Navýšená disp.: 3,00 ksNavýšení o: 0,00 ks

Za týden (7 dnů)

Za měsíc (30 dnů)

Za kvartál (89 dnů)

za rok (364 dnů)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kroužek těsnící Min.množství: 0,00 ks [ks] [ks] [ks/dnů] [Počet dnů] [Počet dnů]

ks1,00Disp.:1142687
Navýšená disp.: 1,00 ksNavýšení o: 0,00 ks

Za týden (7 dnů)

Za měsíc (30 dnů)

Za kvartál (89 dnů)

za rok (364 dnů)

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

gufero Min.množství: 0,00 ks [ks] [ks] [ks/dnů] [Počet dnů] [Počet dnů]

ks1,00Disp.:1192921
Navýšená disp.: 1,00 ksNavýšení o: 0,00 ks

Za týden (7 dnů)

Za měsíc (30 dnů)

Za kvartál (89 dnů)

za rok (364 dnů)

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

hridel Min.množství: 0,00 ks [ks] [ks] [ks/dnů] [Počet dnů] [Počet dnů]
ks1,00Disp.:1230856

Navýšená disp.: 1,00 ksNavýšení o: 0,00 ks



Zkratka Název zboží Poč. stav Příjem Výdej Kon. stav
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Obraty zboží - množství

1,000 0,0000,000 1,0000336033 kroužek těsnící
1,000 0,0000,000 1,0000619455 těsnění
1,000 0,0000,000 1,0000619455Z těsnění
1,000 0,0000,000 1,0001011635 Těsnění
6,000 3,0000,000 3,0001093207 krouzek tesnici
1,000 0,0000,000 1,0001142687 Kroužek těsnící
1,000 0,0000,000 1,0001192921 gufero
2,000 1,0000,000 1,0001230856 hridel
2,000 1,0000,000 1,0001261818 filtr
2,000 1,0000,000 1,0001333542 napinaci kladka
2,000 1,0000,000 1,0001345690Z podpera
1,000 0,0000,000 1,0001360812 Těsnění
1,000 0,0000,000 1,0001475088 Seal A.-WTR
6,000 3,0000,000 3,0001482903 krouzek tesnici
6,000 3,0000,000 3,0001495240 krouzek
2,000 1,0000,000 1,0001534906 krouzek tesnici
3,000 2,0000,000 1,0001534907 krozek

10,000 4,0000,000 6,0001567106 přechodka - sada
2,000 1,0000,000 1,0001611703Z senzor
2,000 1,0000,000 1,0001611705Z senzor
2,000 1,0000,000 1,0001611705ZZ senzor GP
2,000 0,0000,000 2,0001661781 těsnění
6,000 3,0000,000 3,0001693104 krouzek
6,000 3,0000,000 3,0001698586 krouzek
6,000 3,0000,000 3,0001698598 krouzek
1,000 0,0000,000 1,0001730900 filtr
1,000 0,0000,000 1,0001731396 filtr
2,000 1,0000,000 1,0001847171 alternator
1,000 0,0000,000 1,0001853241 těsnění
3,000 2,0000,000 1,0001853983 TĚSNĚNÍ
2,000 1,0000,000 1,0001878961 gufero
1,000 0,0000,000 1,0001889865 Kabel
2,000 1,0000,000 1,0001906114 těs. vany
1,000 0,0000,000 1,0001978418 těsnění
2,000 1,0000,000 1,0001996163 krouzek
1,000 0,0000,000 1,0001P0451 těsnění
3,000 2,0000,000 1,0001R0716 filtr
2,000 1,0000,000 1,0001R0770 filtr
1,000 0,0000,000 1,0001S4295 těsnění
4,000 2,0000,000 2,0001U8760 klic
1,000 0,0000,000 1,0002055164Z tesneni
1,000 0,0000,000 1,0002075035 filtr
3,000 2,0000,000 1,0002082833 řemen klínový
1,000 0,0000,000 1,0002223901 těsnění
1,000 0,0000,000 1,0002244536 Sensor
2,000 1,0000,000 1,0002267914 podpera
7,000 1,0000,000 6,0002295711 těsnní

13,000 11,0000,000 2,0002360962 vstřik
2,000 0,0000,000 2,0002454630 Sensor GP-SP
2,000 1,0000,000 1,0002457339 Těsnění
1,000 0,0000,000 1,0002477133 Regulátor
2,000 1,0000,000 1,0002507701 turbo
2,000 1,0000,000 1,0002544358 čerpadlo

12,000 9,0000,000 3,0002679711 vsřiky
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