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ABSTRAKT  
Bakalářská práce je zaměřena do oblasti logistiky a řízení zásob, které jsou 

neoddělitelnou součástí každé podnikatelské činnosti, orientované na produkování 

statků. Zabývá se metodami, které by měli obchodnímu podniku snížit náklady vázané 

v zásobách a skladovacích prostředích. 

 

ABSTRACT 
The Bachelor’s thesis focuses on logistics and inventory management, which is 

integral part of every production oriented economic activity. It deals with methods used 

to lower expenditures blocked in inventory and storage instruments for trading 

company. 
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Úvod 

Tato práce se zabývá tématikou zásobovací logistiky, konkrétně problematikou 

řízení zásob ve firmě DIRP, s.r.o. Hlavním cílem je minimalizovat náklady na zásoby. 

 

Logistiku je nutné chápat jako filozofii řízení, jde o správu materiálového, 

informačního i finančního toku s ohledem na co nejrychlejší splnění požadavků 

finálního zákazníka v prvé řadě a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku 

materiálu v druhé řadě. Ke splnění požadovaných potřeb zákazníka je nutné napomoci 

již při nákupu zboží, výběrem vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení 

vlastní realizace přání zákazníka, vhodným přemístěním požadovaného výrobku ke 

konečnému zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace obalu a morálně i 

fyzicky zastaralého produktu. 

 

Dnešní doba je charakteristická převisem nabídky na trhu a tedy i obrovskou 

konkurencí. Pro výrobu i prodej by byly nejvhodnější velké dávky jednoho produktu, 

avšak zákazník si přeje takovou verzi produktů, která mu bude nejlépe vyhovovat (chce 

mít tedy na výběr velké množství variant). Proto se obchodníci musí snažit zákazníkovi 

přizpůsobit jak výběrem z velkého množství zboží, tak o to, aby dodávky byly předány 

zákazníkům v co nejkratším čase a v přesně stanovených termínech. Logistika tak 

ovlivňuje hospodářský výsledek podniku a jeho konkurenceschopnost. Na logistiku je 

tedy třeba pohlížet jako na silnou konkurenční zbraň.  

 

Podniky, které nevěnují oblasti logistiky dostatečnou pozornost, nebudou moci 

v tržním prostředí v blízké budoucnosti prosperovat. Každá koruna věnovaná do oblasti 

logistiky se podniku brzy vrátí: podnik dosáhne úspor ve svých hmotných 

a informačních tocích a dosáhne tak podstatného posílení konkurenceschopnosti. 

 

Zásoby a jejich skladování jsou vedle dopravy jedním z klíčových problémů 

logistiky. Nedostatečné zásoby zboží mohou vyvolat u odběratelů nespokojenost. 

Zásoby mají v tržní ekonomice zabezpečovat plynulou spotřebu jak výrobních tak 
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individuálních spotřebitelů. Plynulé zásobování má působit na odstraňování 

zásobovacích výkyvů a možnosti vytvoření nedostatku některého zboží.  

 

Zásoby vyžadují pečlivé plánování jejich stavu a vývoje, dokonce normování jejich 

stavu. Vyžadují pružné dodávky a pevně stanovený koloběh jejich obratu. Zásoby na 

jedné straně vážou podnikový kapitál a bankovní úvěry,  ale na straně druhé podněcují 

obchod a spotřebu.  
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1. Cíl bakalářské práce 

Řízení materiálových toků v obchodní společnosti vede k obslužnosti zákazníka. Je 

jedním z prioritních a strategických cílů obchodní organizace a musí být doplněno 

řízením informačních toků. Spojení informačních a materiálových toků tvoří logistický 

systém, který se snaží o to, aby na sebe jednotlivé činnosti navazovaly plynule, anebo 

s co nejmenšími časovými nebo hmotnými ztrátami. 

 

V práci bude řešeno: 

1. zlepšení logistického systému obchodní společnosti, 

2. zdokonalení skladovacích podmínek,  

3. optimální velikost dodávky jednotlivých druhů zásob, 

4. minimalizace nákladů na zásobování a skladování. 

 

2. Popis podnikání ve firmě, analýza současného stavu 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Společnost DIRP, s.r.o. byla dle zápisu v obchodním rejstříku založena 28. ledna 

1994 jako servisní organizace strojírenských podniků a její hlavní činností byly 

dodávky hutního materiálu. K dodávkám hutního materiálu se zanedlouho přidala také 

likvidace odpadu. Koncesní listinu na tuto činnost má firma dodnes. Dodávky hutního 

materiálu se v roce 1995 rozšířily i o dodávky nátěrových hmot. Postupem času získala 

společnost DIRP zastoupení dvou německých výrobců barev a její hlavní činnost se 

orientovala tímto směrem.   

 

Dnes je společnost DIRP s.r.o. výhradním dovozcem nátěrových hmot firem CARL 

HAERING GmbH &Co. a FARBEN FAY a má plnou informační podporu domovských 

výrobních závodů. Od roku 2000 se firma začíná podnikat v oblasti regálových 

systémů, což se během posledních let stalo její hlavní činností. Snaha stále zvyšovat 

kvalitu nabízených služeb a prováděných činností vedla k zavedení systému řízení 
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jakosti a environmentu dle ISO 9001 a 14001 (přílohy 1 a 2). V rámci integrovaného 

systému řízení jakosti a environmentu přijala firma svou politiku jakosti.  

 

2.2 Obchodní sortiment 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat řízením zásob regálových systémů, 

konkrétně policových regálů. Firma dodávané regály označuje jako zboží, nakupuje 

zpracovaný materiál od dodavatele a regály už jen montuje a prodává konečnému 

zákazníkovi. 

2.2.1 Policové regály 

Policové regály jsou určeny pro sklady ke skladování především lehčích dílů, kde je 

naskladňování prováděno ručně. Své nezastupitelné místo mají v archivech, spisovnách, 

knihovnách, laboratořích, kancelářích, prodejnách, atd.  

 

Jedná se o bezšroubový regálový systém. Regál se skládá z rámů a polic, kde rámy 

tvoří dvojice stojin spojená patřičným počtem příček. Stojina je dole opatřena plastovou 

popř. kovovou patkou. Police jsou řešeny jako samonosné panely příslušné délky a 

šířky zavěšené na regálových rámech pomocí háčků. Stabilita regálového systému je 

zajištěna zavětrovacím křížem. 
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Regály lze je doplnit děličemi polic, zásuvkami, výsuvnými policemi, výztuhou 

pro zvýšenou nosnost. Regál jako celek je možné opatřit zadní nebo dělicí stěnou, 

posuvnými nebo otevíracími dveřmi, atd. 

 

Většina dílů tohoto regálového systému je držena skladem, aby bylo možné rychlé 

uspokojení zákazníka. 

 

 

Tab. 1 – Rozměry policových regálů 

Standardní rozměry 

Hloubka polic 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600mm 

Délka polic 1000, 1240 mm 

Výška rámů 1830, 1950, 2190, 2310, 2550, 2910 mm  
(může být i vyšší do cca 5000mm) 

Nosnost polic 100 kg 

Výšková přestavitelnost polic po 20 mm  

 

 

 

16 



Tab. 2 – Barevné provedení policových regálů 

VARIANT FL 

Rámy Tmavě šedé  

Police Světle šedé 

Plné rámy, zadní stěny, dveře
Světle šedé, světle modré, tmavě modré, 
červené, světle zelené, tmavě šedé, černé, 
bílé, krémové 

VARIANT FZ 

Rámy Tmavě šedé 

Police Pozinkované 

Plné rámy, zadní stěny, dveře
Světle šedé, světle modré, tmavě modré, 
červené, světle zelené, tmavě šedé, černé, 
bílé, krémové 

 

2.2.2 Posuvné regálové systémy FLEXITEK 

Systém Flexitek je kompletní regálový systém, jehož návrh, výroba, dodávka a 

montáž splňuje certifikace ISO 9001 a 14001. 

 

Při použití kompaktních regálových systémů Flexitek je výhodou, že lze ve 

stejném prostoru uložit dvakrát tolik materiálů nebo zboží, protože je na stejné množství 

materiálu využita pouze polovinu prostoru. Obslužnou uličku si můžeme vytvořit, kde 

zrovna potřebujeme.  
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 Regálový systém s posuvnými řadami regálů je složen z kolejnic, podvozků 

včetně pohonu, kolejnic a z policových regálů v rozměrech dle požadavků zákazníka. 

Kolejnice mohou být zality přímo do podlahy místnosti, což je vhodné při budování 

nových prostor popř. při rekonstrukci stávajících objektů, nebo je lze položit i na 

hotovou podlahu.  

 

Na koleje jejichž počet závisí na délce a zatížení podvozku, se instalují regálové 

podvozky. Podvozek je složen z jednoho nebo více kusů svařenců, a vždy tvoří jeden 

tuhý celek sloužící k posuvu vlastní regálové konstrukce. Regálový systém je pomocí 

šroubových spojů přichycen ke konstrukci podvozku a tvoří s ním kompaktní sestavu. 

 

Do pohybu se regálový vůz uvádí otáčením ovládacího volantu (tzv. mechanický 

posuv). Převod je uzpůsoben tak, aby i plně založený regálový vůz bylo možné velmi 

lehce ovládat. Komfortnější variantou a to především u dlouhých regálových vozů je 

elektrické ovládání jednotlivých vozu ( tzv. elektrický posuv).  

Tab. 3 – Rozměry posuvných regálových systémů 

Standardní rozměry 

Moduly regálů  1000 mm, 1240 mm a doplňkový modul 840 mm 

jednostranné 280 mm, 330 mm, 380 mm, 430 mm, 
480 mm, 530 mm, 630 mm Hloubka regálových vozů 

oboustranné 530 mm, 630 mm, 730 mm, 830 mm, 
930 mm, 1030 mm,1230 mm 

Výška regálových vozů dle potřeby od 1945 mm do 3050 mm 

Stand. světlost polic 330 mm (ideální pro zakládaní šanonů i archivních krabic)

Výšková přestavitelnost polic po 20 mm  
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Doplňkem jsou různé děliče polic, výsuvné police, úchyty pro závěsné mapy, atd. 

V případě potřeby může být sestava vybavena centrálním zamykáním, bočními 

posuvnými dveřmi nebo utěsněním proti prachu. 

 

 

Barevné provedení: 

Kolejnice -  pozink 

Podvozky -  tmavě šedá 

Rámy regálů -  tmavě šedá 

Police -  světle šedá, bílá, krémově anebo pozinkovaná 

Čela regálů -  bílá, černá, šedá, tm.šedá, sv.modrá, tm.modrá, sv.zelená, červená a 

nebo pozinkovaná 

 

2.2.3 Paletové (příhradové) regály 

Paletový regálový systém je základním řešením pro sklady a logistická centra, kde 

je manipulováno s paletizovaným zbožím. Výkonnost skladu je závislá na funkčnosti 

zvoleného regálového systému. Skládá se z rámů a nosníků, kde nosníky tvoří vždy 

jednotlivá úložná patra. 
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Na povrchovou úpravu se jako standardní barva se používá tmavě modrá, příp. 

pozinkování pro rámy a žlutá nebo oranžová pro nosn

 

íky. 

Souč stí standardního vybavení jsou: 

y 

roti nechtěnému vyvěšení nosníku 

Sou ástí nadstandardního vybavení jsou:  

padnutí palety 

 

 

2.2.4 Konzolové regály 

adování těžkých a dlouhých materiálů. Ve spojení s ocelovými 

rošty

ovrchová úprava všech ocelových profilů je lak. Barva stojanů a konzol je modrá 

nebo

oučástí dodávky jsou všechny normalizované díly, napínáky a kotevní šrouby 

nutné pro montáž regálů. Na ochranu proti korozi jsou tyto díly v pozinkovaném 

provedení.  

á

• rámy 

• nosník

• pojistka p

• spojovací kus ( platí pro dvojitý regál ) 

• patka s upevňovacím šroubem 

 

č

• plechové police 

• zajištění proti vy

• příčník pro hloubkové ukládání 

• rozdělovač hmotnosti pod rám 

• ochrana rámu proti poškození  

Jsou určeny pro skl

 se stávají i flexibilním pomocníkem pro skladování nestejnoměrného zboží, 

především v případě, kde se sortiment a typ zboží průběžně mění. Zaručují optimální 

využití prostoru, rychlou manipulace se zbožím a přestavitelnost konzol. 

 

P

 zelená. 

 

S
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Výhody konzolových regálů 

• Jednoduchý zavěšovací systém bez šroubových spojů. Přestavení ramena lze 

uskutečnit prostřednictvím jedné osoby během několika okamžiků.  

nzol po 100 mm. 

ou. 

rav zvýšit kapacitu regálů nebo 

maximálně využít výšku skladové haly. Je to velmi využívaná technologie pro sklady 

loobrátkového materiálu, ale také pro archivy a knihovny.  

• Rastr přestavitelnosti ko

• Stavebnicový systém – libovolné doplňování stojin nebo ramen ke stávajícímu 

regálu. 

• Možnost střešní konstrukce a zakrytí střech

2.2.5 Patrové sklady  

Jejich pomocí lze jednoduše a bez stavebních úp

náhradních dílů a rych

 

21 



Mohou být sestaveny z konstrukčních prvků policových i paletových regálů. 

Podlaha je řešena variantně dle požadovaného zatížení v provedení z kovových 

podlahových panelů, roštů nebo z dřevotřískových tabulí.  
 

Výhody 

• Vysoká nosnost polic i podlahy patra. 

• Přímý přístup ke všem skladovaným položkám. 

• Efektivní využití prostoru stavby. 

• Zvýšení kapacity skladu na uvažovaném půdorysu. 

• Vhodné pro skladování počtu položek. 
 

2.2.6 Ocelové plošiny 

i skladu a kanceláří.  

ů regálů, nebo se jedná o speciální 

lů, roštů nebo z DTD tabulí. Přísun zboží do 

íkem popř. mezipatrovým 

Jejich pomocí lze jako v předchozím případě zvýšit kapacitu regálů nebo 

maximálně využít výšku skladové haly. Je to velmi využívaná technologie pro sklady 

nebo pro kombinaci výroby a skladu, ale také pro kombinac

 

Plošiny mohou sestaveny z konstrukčních prvk

ocelovou konstrukci. Podlaha je řešena variantně dle požadovaného zatížení v 

provedení z kovových podlahových pane

patra je řešen přes předávací místo vysokozdvižným voz

výtahem. 
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2.3 Podmínky zásobování 

 
 

Firma odebírá zboží pouze od jednoho dodavatele, a to od německé firmy Zambelli 

Metalltechnik GmbH & Co. KG. Firma se tak rozhodla především z důvodu nejlepších 

cen, širokého sortimentu a doplňků, a také z důvodu nejvýhodnějších dopravních 

podmínek. V případě, že by nebyla v delším časovém horizontu možnost odebírat od 

této firmy, zásobování bude zajištěno od italské společnosti Metalcoop, s.c.a.r.l. 

 

Společnost DIRP, s.r.o. objednává zásoby na sklad jednou za 5 – 6 týdnů, a to vždy 

pokud stav daných zásob klesne zhruba na 100 ks, samotná doba dodání od objednávky 

po příjem na sklad trvá 4 týdny. Ve své práci jsem se zaměřila na zásoby polic 1000 x 

300 a stojin 1950, které jsou částí policových regálů. Jejich průměrný stav naleznete 

v příloze 3 a 4. 

V otázce skladování zásob má firma velké nedostatky. Má pronajaty dva sklady.  

den je přímo v sídle společnosti v Brně na ulici Cejl a tvoří jej dvě místnosti, které 

slouž

ovující. 

Sklady jsou pro kamiony dostupnější a mohou být používány celodenně. Nevýhodou je 

určit

 

 

 

Je

í k uskladnění již načatých balení zásob, případně součástek potřebných ke složení 

regálových systémů. Velkou nevýhodou tohoto skladu je, že se na dvůr, kde se 

skladovací plochy  nachází, nedá zajet velkým nákladním automobilem. Další sklad se 

nachází v Blučině, kde má firma pronajaté skladovací prostory o velikosti cca 150 m2. 

Jejich velikost je, díky možnosti ukládat zásoby do patrových regálů, vyh

á vzdálenost od Brna, která je však kompenzována nižší cenou nájmu. 
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Tab. 4 – Stav zásob 

2005 2006                
                    Roky 
 Položky 

Příjmy Výdaje Stav 
k 31.12. Příjmy Výdaje Stav 

k 31.12. 

Police 1000 x 300 1478 999 479 2147 1849 298

Police 1240 x 300 784 630 154 1453 11142 311

Stojina 1950 667 465 202 1942 1674 268

Stojina 2550 587 574 13 1872 1825 47

Příčka 300 2238 1541 697 5165 4323 842

Velikost zásob (ks) x x 1545 x x 1766

 

3. Obecná teorie logistik

tiky 

 d gis pr  př  de

 Logisti e proc lánován alizac ízen vního,

výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do 

, jehož cílem okojit davky zákazníků. 

 (3): Logistika se považuje za integrované plánování, formování, provádění 

a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků dodavatele do podniku, 

odni  k odběrateli, tak aby byly splněn šechny po davky trh

při m nimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích.  

Coyle (1): Logistický systém se musí postarat o to, aby byly k dispozici správné 

 kvalitou, u správného zákazníka, ve správném množství, na 

správ

y 

3.1 Definice logis

V literaturách se efinice lo tiky liší, oto uvedu íklady tří finic: 

 

Lambert (5): ka j es p í, re e a ř í efekti  

místa spotřeby je usp poža

 

Jurová

uvnitř podniku a od p ku y v ža u 

i

 

zboží či služba se správnou

ném místě, ve správném okamžiku, a to s vynaložením přiměřených.  
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Logistiku zavádíme z důvodu zlepšení logistických služeb poskytovaných 

podn

ředí.  

3.2 Logistické cíle 

 celou dobu 

zaměř

o zásob, 

• význam a smysl logistiky. 

 

• náklady na řízení – zahrnují náklady na dílčí funkce plánování výrobních 

oziční úkony, na řízení výroby aj., 

  - zahrnují náklady na formování, na plánování a kontrolu 

dnocení nebo ztrát na zásobách, 

í 

ilních nákladů na prováděné uskladňovací 

ikem. Náklady vzniklé v důsledku logistických služeb nazýváme logistické 

náklady. Optimalizace logistických procesů se zabývá snížením logistických nákladů. 

Možnosti logistiky určují prostor jejího rozvinutí pro dané prost

 

Logistika se týká všech  typů podniků a organizací, státní správy, včetně organizací 

poskytujících obchodní, bankovní a finanční služby. 

 

Cílem logistiky je, aby řízení materiálového toku vedlo k maximálnímu obratu, a 

zároveň se uskutečnilo s minimálními logistickými náklady a investicemi. Aby toho 

bylo možné dosáhnout, musí materiálový tok  proudit způsobem, aby byl po

en na: 

• optimální obsluhu zákazníka – požadavek zákazníka se musí stát východiskem 

pro koncepci logistického systému, 

• fungování s minimálními logistickými náklady a investicemi d

3.3 Náklady na logistiku 

 

činností, na disp

• náklady na systém

hmotných toků, 

• náklady na zásoby – vznikají udržováním zásob a vázáním mj. kapitálových 

nákladů pro financování zásob, různých druhů pojištění, a eventuálních 

zneho

• náklady na skladování – obsahují fixní složku určenou na udržován

skladových kapacit a složku variab

a vyskladňovací procesy 
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• náklady na dopravu – náklady na vnitropodnikovou a mimopodnikovou 

dopravu; rozlišujeme složku pohotovostních nákladů a složku závislou na 

složka závislá na objemu. 

čích částí, vytvářených  firmami, z nichž 

soby zboží u výrobců, velkodistributorů a prodejců. Tento problém má 

vlastnit celý logistický řetězec, 

• dohodnout se na vzájemně prospěšné spolupráci, 

ickou silou ke spolupráci ostatní. 

 

3

ím cílem podnikové logistiky je dosažení optimální úrovně 

poskytovaných služeb zákazníkům při minimálních nákladech. Jsou to misky vah, kdy 

na j

ní potenciálů pro snížení logistických nákladů. 

V této situaci není prostor pro dílčí optimalizace jednotlivých článků logistického 

án systémový přístup a koncepční řešení celého 

objemu 

• náklady na manipulaci – tj. manipulační operace, balení a komisionářskou 

činnost; také zde se rozlišuje složka pohotovostní a 

 

3.4 Podmínky pro aplikaci logistiky 

K logistice je nutná spolupráce všech prvků podílejících se na logistickém řetězci. 

Konečný produkt je dán složením mnoha díl

každá může mít jiné dílčí logistické cíle. Sjednocujícím faktorem je potřeba zajistit 

maximální úroveň služeb zákazníkovi, a to vhodnou organizací při minimálních 

nákladech.  

 

V tržních podmínkách však mohou být potřeby subjektů protichůdné – např. 

nechuť držet zá

z hlediska podniku tři možná řešení: 

 

• 

• nejsilnější partner donutí svou ekonom

.5 Supply Chain Management (řízení dodavatelsko-odběratelského 

řetězce) 

Základn

ednu stranu tlačí neustále rostoucí požadavky zákazníků na rychlost, kvalitu 

a flexibilitu dodávek a na straně druhé leží problém cenové konkurenceschopnosti 

výrobků, tzn. tlak na neustálé hledá

řetězce uvnitř podniku, ale je vyžadov
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zásobovacího řetězce „od dodavatele našeho dodavatele až k zákazníkovi našeho 

zákazníka“.  

tří 

astí:  

• 

ompromisem ideálního stavu jeho jednotlivých článků. 

3.5.1

nitř podniku i 

směrem k dodavatelům a zákazníkům. 

 

2

 

• Používané výrobní a logistické technologie. 

 dílčích článků zásobovacího řetězce. 

 

 

 

 
Klíčem k efektivnímu systému Supply Chain Management (SCM) je řešení 

základních obl

materiálové toky (vzdálenost, množství a frekvence),  

• zásoby (množství, hodnota, obrátka),  

• procesy plánování a řízení materiálových toků a zásob (postupy, organizace, 

dostupnost informací, IT podpora, controllingové mechanismy).  

 

Podstatou optimalizace logistického řetězce je nalezení klíčových výkonnostních 

parametrů pro každý článek řetězce, analýza jejich vzájemné interakce a možností 

dosažení optima v rámci celého řetězce. Optimální stav logistického řetězce je tedy 

vzájemným k

 

 Postup řešení 

 

1. Definice strategie SCM: 

• Definice základního poslání a cílů logistického řetězce v podniku. 

• Vytvoření základního konceptu integrace logistického řetězce uv

. Mapování a optimalizace materiálových toků: 

• Identifikace a kvantifikace materiálových toků. 

• Rozmístění a velikost zásob. 

• Parametrizace
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3. Zmapování a optimalizace SC procesů: 

• Zachycení průběhu a logiky procesů podél celého logistického řetězce, nastavení 

procesů tak, aby zajistily plynulý materiálový tok a minimální zásoby. 

nování a jejich integrace. Zajištění 

čích článků 

činného motivačního systému. 

 funkčnosti, datových toků a 

informačních systémů.  

4. Definice výkonových parametrů a metrik: 

Definice parametrů, systémové nastavení a pilotní ověření řídicích parametrů a 

ollingu. (10) 

řednictvím kvalitního řízení zásob a 

vání 

Je jednou z klíčových logistických činností. Dobré řízení zásob může podstatnou 

ku podniku. Špatné řízení zásob může 

 

Moderní systémy řízení zásob by měly umožňovat: 

m predikce potřeb, který zabezpečuje co nejpřesnější stanovení 

• Řešení způsobů, mechanismů a nástrojů plá

potřebných informací a formy jejich sdílení při plánování všech díl

řetězce.  

• Eliminace organizačních bariér a nastavení ú

• Definice nových požadavků na IT podporu v oblasti

 

• 

kontrolní ukazatele logistického contr

 

4. Řízení zásob 

Zásoby jsou hlavním konzumentem provozního kapitálu podniku. Proto je cílem 

řízení zásob zvyšovat rentabilitu podniku prost

minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném uspokojo

požadavků zákazníků. 

 

měrou přispět ke zlepšení hospodářského výsled

vést k velké konkurenční nevýhodě podniku. Způsobuje zbytečné dopravní, skladovací 

a jiné náklady.  

• dokonalý systé

budoucích potřeb na dané období a tím stanovení kvantitativních a časových 

parametrů budoucích objednávek a podmínek dodávek,  
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• spolehlivost zajištění realizace dodávek, pokud jde o kvalitu, množství a 

termíny, 

• permanentní vyhodnocování stavu zásob vzhledem k optimálním hodnotám, 

valy kritické hladiny zásob a umožňovaly i analýzu stavu a pohybu 

zásob jako podkladu pro strategické rozhodování o financování zásob. (9) 

 

a stanovit cyklus dodávek na přiměřenou 

ětšího množství se snižují přepravní 

 Vnitřní – jsou pod regulačním vlivem podnikových manažerů 

působení nemají podniky vliv 

 

ňuje nejen celkový stav 

ásob. Poptávka, její kvantifikace a její 

áním trhu, pro který jsou zásoby určeny.  

 

včetně vyhodnocování možnosti snižovat stav zásob, aniž by bylo ohroženo 

uspokojení potřeb, 

• udržování přesných informací o stavu a pohybu zásob „on line“, které by včas 

signalizo

Zásoby spotřebního zboží 

 

• Umožňují udržovat prodejeschopné množství tak, aby prodej nebyl závislý na 

stavu výroby, ale na rozvozu. 

• Umožňují vyrovnávat výkyvy v prodeji. 

• Umožňují ustálit objednávací cyklus 

dobu. 

 

V důsledku seskupování zásilek a jejich v

náklady, respektive se využívají výhodnější tarify.  

 

Regulační opatření stavu a vývoje zásob můžeme rozdělit na: 

•

• Externí – na jejichž 

Vnější regulátory jsou primární, předurčují vnitropodnikové činnosti. Jedním 

z nejdůležitějších externích činitelů je poptávka. Poptávka ovliv

zásob, ale i stabilizaci nebo destabilizaci trhu z

předpokládaný vývoj se stává rozhodujícím činitelem regulace zásob. Zkoumání zásob 

tedy velice úzce souvisí se zkoum
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4.1 

ýkyvů poptávky 

etodami. 

4.1.

ělí do kategorií A, B, C v pořadí snižující se důležitosti. 

V praxi není nutno omezovat se pouze na tři třídy, naopak je účelnější pracovat s větším 

množstvím tříd. Základními činiteli určujícími důležitost kategorie položek, mohou být: 

• cena, 

•

• skladovací kapacita a objem skladovaných materiálových prvků, 

 

 nástrojem k řízení zásob podle 

žádoucí finanční výše. Jako řídící proměnné se při zpracování této metodiky volí 

velik

pujících 

lefonních nebo 

hovorů. Tato data se pak využívají pro stanovení prognózy prodeje. Tento 

um může být velmi nákladný a přesnost informací nejistá 

 

Metody řízení zásob 

Důležitou součástí logistického procesu je sledování rozdílů a v

každého produktu zvlášť a řízení stavu  zásob rozdílnými m

1 Metoda ABC 

Italský sociolog a ekonom Vilfredo Pareto objevil, že 80 % důsledku způsobuje 

20 % příčin. Z Paterova principu vychází ABC analýza, která je založena na myšlence, 

že 20 % zákazníků zajišťuje podniku 80 % odbytu.  

 

Skladové položky se rozd

• roční obrat, 

 dodací lhůta, 

• atd. 

Pro řízení zásob je doporučeno vycházet z hodnoty ročního obratu každé položky. 

Analýza ABC podle hodnoty obratu je především

ost dodávky a pojistné zásoby. Tato analýza je zejména orientována na řízení 

nákladů na zásoby a kapitálu investovaného do zásob ve vztahu k žádoucí úrovni 

dodavatelských služeb. (3) 

 

4.1.2 Prognózy 

Průzkum záměrů ku

Tato metoda se provádí formou dotazníků zasílaných poštou, te

osobních po

průzk
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Kva

řizování objednávek 

Pomocí automatizovaného a integrovaného systému vyřizování objednávek, který 

využívá aktuální data o poptávce zákazníků a  který je napojen na prognostický systém 

ání, lze snížit dobu potřebnou pro provedení jednotlivých složek cyklu 

ací v procesu vyřizování objednávek a 

dopl

st dodávky 

je minima.  

 

ů zahrnují: 

• 

žování zásob: 

• Náklady kapitálu. 

•

 

lifikované odhady 

Metoda spočívá ve vyžádání si názorů od obchodních zástupců nebo příslušných 

expertů z dané oblasti. Je poměrně rychlá a levná, ale získané údaje podléhají možným 

osobním odchylkám podle kvality úsudků jednotlivých obchodníků.  

4.1.3 Progresivní systém vy

a výrobní plánov

objednávky a omezit opožďování inform

ňování zásob. Podnik může tímto způsobem dosáhnout výrazných úspor 

v nákladech, neboť se sníží objem nutných pojistných zásob. 

 

4.2 Optimální veliko

V závislosti na výsledku plánování potřeby je cílem pokrýt stávající potřebu 

materiálem, a to nákladově nejpříznivějším způsobem. Tedy objednací množství, tj. 

množství, při kterém suma nákladů na objednání a skladování, dosahu

Objednací náklady pro produkty nakupované  u externích dodavatel

Náklady na vystavení objednávky. 

• Náklady na přijetí produktu. 

• Náklady na uskladnění produktu. 

• Náklady na vyřízení zaplacení faktury. 

 

Náklady na udr

• Náklady na služby. 

 Náklady na skladovací prostory . 

• Náklady na rizika znehodnocení zásob. (5) 

 

31 



Stanovit optimální velikost dodávky můžeme pomocí vzorce: 

 

PN
SN

Q
S

O
OPT ⋅

⋅⋅
=

2
 

 

kde:  

QOPT  –   optimální objednací množství [ks] 

a 1 objednávku) 

N   –   náklady na udržování zásob(na jednotku zásoby  a jeden den) 

řeba produktu  

ázán na jednotlivé předpoklady, které určují hranice použití 

modelu: 

 

• cena za kus je nezávislá na objednacím množství, 

• potřeba je známá a konstantní,  

• chybějící množství (objednané množství nekryje potřebu) je nepřípustné, 

• vé rozdělení výdeje ze skladu je stálé, 

• , 

• ed ávisle na druhém materiálu, 

• la

• příp elikosti dávky na průběžnou 

NO  –   náklady objednací (n

S

S  –   roční poptávka nebo spot

P –   průměrné náklady nebo hodnota jednotky zásob  

 

 

Tento vzorec je v

časo

nejmenší objednávky nejsou předpokládány

obj nání jednoho materiálu může probíhat nez

nák dy na skladování a objednání lze přesně určit, 

v adě vlastní výroby není uvažování vliv v

dobu. 
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Obr. 1 – Průběh nákladů, které ovlivňují optimální výši dodávky 

 

 

4.3 Soustava maxima minima 

Řízení zásob se zabývá dvěma problémy:  

• kdy objednat další zásoby, 

• kolik zásob objednat. 

Soustava maxima minima spočívá v použití dvou kontejnerů, a to buď fyzických 

nebo na papíře. První kontejner je určen pro krytí běžné spotřeby a druhý pro pokrytí 

spotřeby během obnovy zásob. Když je vyprázdněn první kontejner, je vydán příkaz k 

objednání daného množství. Systém cyklických objednávek spočívá ve vydávání 

objednávek v pravidelných intervalech. Při návrhu procedury pro řízení skladu lze 

používat různé kombinace těchto systémů. Systém dvou kontejnerů v čisté formě lze 

např. obměňovat tak, aby se místo spojité kontroly zásob prováděla periodická kontrola, 

přičemž se generují objednávky jen tehdy, klesne-li zásoba pod určenou mez. Podobně 

lze modifikovat systém cyklických objednávek tak, aby se vydala objednávka, klesne-li 

mezi cyklickými kontrolami zásoba pod určenou mez. V dalším možném pozměnění 

může objem objednávky v systému cyklických objednávek záviset na stavu zásob v 

okamžiku kontroly nebo na potřebě objednat ve stejnou dobu jiné díly nebo materiály 

nebo na obou těchto faktorech. (11) 
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Obr. 2 – Model zásob pro jednotlivou skladovanou položku 

 

 

kde: 

b

Zp 

Zo 

c 

d 

B

t 

Q 

QD Zb 

 – pojistná zásoba Zp

Z  –  běžná zásoba 

Zo –  obratová zásoba 

c  – dodávkový cyklus 

d  – doba dodávky 

Bo  – bod objednávky 

QD – denní spotřeba 

 

 

Soustava maxima a minima je založena na principu normování maximální a 

minimální zásoby jednotlivých druhů zboží. 
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• Mi  zásoby 

 

Qp – spotřeba za plánovací jednotku – měsíc, dekáda (ks) 

Čpz  – čas.normativ pojistné zásoby 

 

• Max zásoba – určuje nejvyšší přípustnou zásobu ve skladu, která je ještě 

hospodárná 

 

d –  dodávkový cyklus (měsíc) 

 

Jelikož min zásoba je zároveň zásobou pojistnou, je třeba aby zásoba nikdy 

neklesla pod tuto výši.  

in  

 

d –  dodací lhůta od okamžiku objednání do doby předání 

ednávky 

 spotřeba 

min  množství zboží, které je třeba objednat 

 

Nejdůležitější cíl udržování zásob spočívá v nutném rozpojení přísunu a odsunu 

boží na určeném místě v materiálovém toku. Toto rozpojení umožňuje zachycovat 

příp

toku tak, aby prvky získaly vzájemnou 

nezávislost.  

n zásoba – se určuje podle doby, kterou potřebujeme k obnovení

pzp ČQZ ⋅=min  

dQZZ m ⋅+= minmax  

dQZB Do ⋅+= m

Bo –  bod obj

QD –  denní

 

Zo = Zmax – Z

 

4.4 Typy zásob 

z

adné vzájemné rozdíly v rychlosti přísunu a odsunu. Zásoby tady rozpojují dva po 

sobě jdoucí dílčí procesy materiálového 
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Z tohoto přístupu je možno dělit zásoby do pěti kategorií podle specifičnosti 

funkce, kterou plní nebo důvodů, z kterých vznikly a to: 

4.4.1 Obratová (b

Vzn z h nebo ve výrobě použitých zásob. 

Odpovídají množstvím, která jsou potřebná pro pokrytí poptávky v podmínkách jistoty; 

m í představovacích časů ve výrobě, k nákladům spojeným 

s umisťováním a příjmem objednávek, k možnosti získat určité množstevní rabaty. 

 

Při více je průměrná obratová zásoba rovna polovině 

nakupovaného, resp. objednávaného a vyrobeného množství.  

S obr áváme téměř u všech prvků materiálového toku. 

4.4.2  Pojistná zásoba  

Jejic  dodací lhůty 

objednáv é ku i kolísání v dodací lhůtě. Tato zásoby se v podniku 

udržuje nad rám ásob.  

Na poji aným službám 

zákazníkům. Vysoká pojistná zásoba zajišťuje, že rozptyl v odběru i v dodací lhůtě se 

může vždy zachytit, což vede k vysoké úrovni dodavatelských služeb, kterou lze chápat 

e uspokojovat poptávku zákazníků přímo.  

ě, že přísun a odsun probíhá poměrně synchronně, může docházet 

k ma m výkyvům. Z tohoto důvodu se vytváří malá vyrovnávací zásoba pro zachycení 

těchto malých nepředvídatelných výkyvů. Například zabránění prostojů práce linek 

z důvodů nekvalitních materiálových prvků během výrobního procesu. 

ěžná) zásoba  

iká na ákladě doplňování prodanýc

tj. firma je schopna předpovědět poptávku a dobu doplnění zásob. Velikost dávky má 

imo jiné vztah ke zkrácen

či méně rovnoměrném odběru 

 

atovými zásobami se setk

h účelem je zachycovat výkyvy v poptávce během

an ho materiálového prv

ec obratových z

 

stnou zásobu je nutno pohlížet ve vztahu k požadov

jako míru, s jakou lz

 

Průměrná zásoba se rovná součtu obratové a pojistné zásoby. 

4.4.3  Vyrovnávací zásoba  

I v případ

lý
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4.4.4

ísunu a odsunu. Jako například 

kolísání v důsledku uzavření firmy v době dovolených, sezónních jevů, apod.  

4.4.5

 své 

expedice, neboť nejsou dostupné z hlediska prodeje, použití ani další dodávky. Je 

možn

• dopravní zásobu – zahrnuje všechny materiálové prvky, které jsou na cestě 

azníky). 

Závisí na velikosti dopravní dávky a na dopravním čase. Velikost lze vyjádřit 

 

 Zásoba pro předzásobení  

Vytváří se k vyrovnání předvídatelných výkyvů v př

 Zásoby v logistickém kanále (zásoby na cestě)  

Materiálové prvky, které se nacházejí na cestě z jedné lokality do druhé. Toto 

zboží již má své určení, ale dosud nebylo vyexpedováno, resp. dosud nedošlo. Zásoby 

v logistickém kanále lze považovat za součást běžných zásob, pro účely výpočtu 

nákladů na udržování zásob by se však měly zahrnout do zásob příslušných k místu

é je rozlišit na: 

 

 

z jednoho místa do druhého (mezi podniky a sklady i mezi sklady a zák

vzorcem: 

D

r
D

D
T
LDZ ⋅=

 
QN ⋅=

 

LT  –  celkový čas, kdy je jednotka distribuována  [časové jednotky] 

ZD  –  průměrná dopravní zásoba  [fyzikální jednotky] 

kde: 

D  –  poptávka za rok [fyzikální jednotky] 

N –  počet dopravních dávek za rok 

QD  – velikost dopravní dávky [fyzikální jednotky] 

T  –  počet časových jednotek za rok 

  

Dopravní zásoba často tvoří tzv. zapomenutou zásobu. Důvodem je, že se nikdo 

necítí zodpovědný a také za ni často nikdo zodpovědný není. V praxi se přesto 

stává, že velká část celkových zásob je uložena v tomto druhu zásob. Pokud se 

podaří řídit dopravní zásobu bývají úspory značné. 
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• zásobu rozpracované výroby – tvoří souhrn materiálů, komponent, apod., které 

Průměrná výše rozpracované výroby je funkcí velikosti výrobní dávky zadané 

 k výrobě této dávky. Velikost lze 

byly pracovním příkazem zadány do výroby. Do těchto zásob patří také součásti, 

které například leží v dílně a čekají na zpracování.  

do výroby a průměrné doby, která je zapotřebí

vyjádřit vztahem:  

 

v

dv
RV

dND
T

D
DZ

⋅=

⋅=
 

kde: 

D  –  poptávka za rok [fyzikální jednotky] 

pracovaná) [časové jednotky] 

T  –  počet časových jednotek za rok 

ZRV –  průměrná zásoba rozpracované výroby  [fyzikální jednotky] 

 

.4.6 Další zásoby 

• vá – součet pojistné a obratové zásoby, 

• odávky, 

• dáním nové dodávky, skládá se ze zásoby 

• ě drženy, je 

y obratové,  

•  objednávka, aby zásoby 

nepřekročili minimální mez,  

• 

N  – počet dopravních dávek za rok 

dv  –  velikost výrobní dávky [fyzikální jednotky] 

Ddv –  průběžná doby výroby (čas, po který je výrobní dávka ve výrobě jako 

roz

4

celko

maximální – stav zásob v okamžiku nové d

minimální – stav zásob těsně před do

pojistné, 

průměrná – představuje objem zásob, které jsou v podniku průměrn

dána součtem pojistné a poloviny zásob

objednací – výše zásob, při níž musí být uskutečněna

nevyužitá – tyto zásoby jsou v podniku nežádoucí, prezentují překročení 

normovaných zásob, mohou vzniknout v důsledku chybné objednávky či 

dodávky zboží. 
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5. Návrh na řízení zásob  

Nadměrné množství zásob vede sice k teoretickému zlepšení uspokojování potřeb, 

ale riz

admini

zákazn jít z důvodu dlouhých dodacích lhůt ke konkurenci. Je proto 

eba zavést nástroje řízení zásob, aby byly co nejlépe uspokojeny  potřeby zákazníků. 

 

Cílem logistiky firmy DIRP, s.r.o. je snížení nákladů na zásobování policových 

regálů, protože jsou u odběratelů nejčastěji vyžadovány.  

 

Po ůzných velikostech. Pro mou práci 

jsem se i 1000 x 300 a stojin 1950.  

5.1 Zp

Z průzku  zjistila, že 

nejvýho dnoho dodavatele, a to firmy Zambelli 

Metallt ý sortiment. 

Tyto firmy si během dlouhodobé spolupráce vybudovaly velmi dobré vztahy. 

Nevýhodou je, že zahraniční dodavatel je dražší na přepravu zboží. Je také zapotřebí 

 a větší částkou za platbu do zahraničí. V České republice se ale 

ob dopravy těchto zásob. Doprava je uskutečňována specializovanými 

ená to nalézt nejvýhodnější 

60 ks, je třeba zajistit další objednávku. 

iko morálního opotřebení zásob je vysoké, náklady na skladování také a 

strativní náklady rovněž rostou. Naopak nedostatek zboží může způsobit ztrátu 

íka, který může pře

tř

licové regály se skládají ze stojin a polic v r

 rozhodla využít zásoby polic o velikost

ůsob zásobování 

mu možných dodavatelů firmy DIRP, s. r. o. jsem

dnější je odebírat zboží stále jen od je

echnik GmbH & Co. KG, která má nejlevnější a dostatečně širok

počítat s intrastatem

žádný dodavatel tohoto druhu zboží nevyskytuje. 

 

Zásobování probíhá prostřednictvím kamionové dopravy, což je nepraktičtější a 

nejrychlejší způs

přepravci. Doporučila bych, aby firma uskutečňovala objednávky vždy více druhů 

zásob najednou, tím budou dopravní náklady levnější. Znam

bod objednávek u více druhů zásob viz. tab. 5, tj. pokud klesne stav zásob polic 1000 x 

300 a stojin 1950 na skladě pod cca 1
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5.2 Bod objednávky 

 
 

Tab. 5 – Bod objednávky 

 

 Police 1000 x 300 Stojiny 1950 

Zmin (ks) 50 50 

QD (ks) 4 3,93 

d (dny) 28 28 

Bo (ks) 16250284 =+⋅ 160502893,3 =+⋅  

Vysvětlivky: QD – denní spotřeba, d – doba dodávky 
Pozn. Zmin je odborný odhad, 
 

 Z výpo

o = 450 - 50 = 400 ks 

 

 

 

 
čtů jsem zjistila, že bod objednávky u polic a stojin je přibližně stejný a to 

cca 160 ks, tzn. pokud stav zásob na skladě klesne na 160 ks je třeba objednat další 

zásoby. Z následujících výpočtů vyplývá, že množství, které je třeba objednat cca 400 

ks, viz upřesnění v  kapitole 5.3. 

 

Zmax = 50 + 400 = 450 ks 

Zmin = 50 ks 

Z

 

5.3 Optimální velikost dodávky 

 
Abychom docílili co nejnižších zásobovacích nákladů, je velmi důležité znát 

optimální velikost dodávky u jednotlivých druhů zásob.  
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Tab. 6 – Optimální dodávka polic 1000 x 300 

 

Objednací 
množství 

(Q) 

Počet 
objednávek 

Průměrná 
zásoba 

Náklady na Objednací Celkové udržování náklady náklady zásob 

50 29 0,0 8790,025 864 150 

100 14 50 4320,0 300 4620,0

150 10 75 2880,0 450 3330,0

200 7 100 2160,0 600 2760,0

250 6 125 1728,0 750 2478,0

300 5 150 1440,0 900 2340,0

350 4 175 1234,3 1050 2284,3

400 4 200 1080,0 1200 2280,0

450 3 225 960,0 1350 2310,0

500 3 250 864,0 1500 2364,0

550 3 275 785,5 1650 2435,5

600 2 300 720,0 1800 2520,0

 

 

S  

P hodnota 1 ks police 

No  – náklady objednací (na 1 objednávku) 

 

S      = 1440 ks

P      = 208 Kč

No    = 300 Kč

Ns    = 0,0288 Kč/ks

  

– roční spotřeba polic

– 

Ns  – náklady skladovací (za 1 den) 

 

Qopt = 380 ks
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Tab. 7 – Optimální dodávka stojin 1950 

 

Objednací 
množství 

(Q) 

Počet 
objednávek 

Průměrná 
zásoba 

Objednací 
náklady 

Náklady na 
udržování 

zásob 

Celkové 
náklady 

50 28 25 8502,0 150 8652,0

100 14 50 4251,0 300 4551,0

150 9 75 2834,0 450 3284,0

200 7 100 2125,5 600 2725,5

250 6 125 1700,4 750 2450,4

300 5 150 1417,0 900 2317,0

350 4 175 1214,6 1050 2264,6

400 4 200 1062,8 1200 2262,8

450 3 225 944,7 1350 2294,7

500 3 250 850,2 1500 2350,2

550 3 275 772,9 1650 2422,9

600 2 300 708,5 1800 2508,5

 

 

S – roční spotřeba stojin 

P – hodnota 1 ks stojiny 

No  – náklady objednací (na 1 objednávku) 

Ns  – náklady skladovací (za 1 den) 

 

Podnik nakupuje zboží zhruba po cca 300 kusech  polic pětkrát za rok a po cca 

180 ks stojin sedmkrát za rok. Pro firmu by bylo vzhledem k objednacím nákladům, 

které jsou velmi vysoké, výhodnější objednávat oba druhy zásob pouze čtyřikrát za rok 

v množství cca 380 ks. Tím by se zásobovací náklady snížily na minimum.  

11

 

S      = 1417 ks

P      = 6 Kč/ks

No    = 300 Kč

Ns    = 0,0517 Kč/ks

 

Qopt = 377 ks
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5.4 Skladovací nák

 
Náklady na skladování jsou v současné době nízké. Nevýhodou je špatně dostupný 

s  Cejl , kter u ja žd o 

několik kusů od každého druhu zásob, pro drobný prodej. Pro firm o 

nejvýhodně ronajmou kladovací story n Brna, v m obré d  

dostupnosti pro kamiony a zrušit sklady v Blučin ejlu. Nák na skl   

by se snížily, protože by firmě stačil jeden skladovací prostor. Náklady na vybavení 

skladu jsou minimální, neboť firma DIRP, s. r. o. obchoduje s regálovými systémy, 

které mů  svého skla  využít. e jsou ny na pal  v paletových 

regálech a stojiny na regálech konzolových. 

lady 

klad na ulici  v Brně ý je proto vy žíván pouze ko příruční, v y pouze pr

u by byl

jší p t si s pro a okraji ístě d opravní

ě a na C lady adování

že do du Polic  ukládá etách
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6. Závěr 

tyčených cílů dosaženo. 
 

Po získání přehledu o fungování řízení zásob ve firmě DIRP, s. r. o., jsem zjistila, 

že největší část zásobovacích nákladů tvoří objednací a dopravní náklady policových 

regálových systémů. Pro podnik je tedy výhodné objednávat co nejméněkrát po co 

největším možném počtu kusů zásob. Toto množství musí být ale takové, aby 

nezvyšovalo náklady na udržení zásob. 
 

Výsledkem této práce je tedy návrh optimalizace velikosti dodávky pro zásoby 

polic 1000 x 300 a stojin 1950 a také zjištění bodu objednávky pro oba produkty, aby 

došlo ke snížení nákladů na zásobování.  
 

Dalším cílem bylo zdokonalení skladovacích podmínek, čehož lze docílit 

pronájmem nového většího skladu v Brně s dobrou dopravní dostupností. Dojde tak 

k vytvoření jednoho dostatečně velkého skladu a tím ke snížení nákladů na nájemné 

skladových prostor. 
 

Na řízení zásob je však třeba pohlížet jako na dlouhodobý proces zahrnující 

mnoho dalších aspektů, které musí být vyřešeny, aby celkový výsledek byl uspokojivý 

pro všechny zúčastněné. V práci jsem se zabývala jen jedním z několika dílčích 

problémů,  které se musí řešit, aby zásobovací proces byl efektivní. 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro daný podnik jsem navrhla optimální řešení 

zásobovacího procesu  a tím jsem splnila stanovené cíle bakalářské práce.  

V současných logistických teoriích je zásobám přikládán velký význam. Zásoby 

„umrtvují“ kapitál, to znamená, že je třeba do nich investovat velké množství peněžních 

prostředků, které by bylo možné využít mnohem efektivněji.  
 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a doporučit optimalizaci zásobovacího 

procesu za účelem snížení zásobovacích a skladovacích nákladů. Výchozím bodem k 

dosažení výše uvedeného cílu byla analýza současného stavu zásobovacího procesu ve 

firmě a studium odborné literatury. Na základě získaných teoretických poznatků jsem 

zvolila metody, s jejichž pomocí mělo být vy
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Příloha č. 3  
 
 Stav Datum zásob (ks)
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2.2 439

28.2 415
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4.5 742
9.5 739
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29.5 452
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průměr 31.5 308
1.6 266
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Příloha č. 4 

 

Datum Stav 
zásob (ks)

1.1 202
11.1 210
12.1 168
6.2 232
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1.3 154
2.3 90
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průměr 166,0

Stav 
Datum zásob (ks)

2.11 342
3.11 250
8.11 244

10.11 215
14.11 195
24.11 179
27.11 175
28.11 167
29.11 201
6.12 541
7.12 537
8.12 467

18.12 281
31.12 225

Stav zásob Stojin 1950 za rok 2006
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