
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ÚSTAV MANAGEMENTU  

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

INSTITUT OF MANAGEMENT  

 

 

  

NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ VE ZVOLENÉ 

SPOLEČNOSTI 

 

 

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Šupina 

 

Autor práce    Petr Venhoda 

Studijní obor    Ekonomika a procesní management 

Ročník     Třetí 

Vedoucí práce   Ing. Tomáš Šupina 

 

 

BRNO 2015 



 

Vysoké učení technické v Brně    Akademický rok: 2014/2015 

Fakulta podnikatelská      Ústav managementu 

 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Venhoda Petr 

Ekonomika a procesní management (6208R161) 

 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním  

a zkušebním řádem VUT v Brně a směrnicí děkana pro realizaci bakalářských  

a magisterských studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem: 

Návrh zásobování a skladování ve společnosti Tipafrost a. s. 

v anglickém jazyce: 

Project of Delivery and Storage of Materials in Company Tipafrost a. s. 

 

Pokyny pro vypracování: 

Úvod  

Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Teoretická východiska práce 

Analýza současného stavu 

Vlastní návrhy řešení 

Závěr 

Seznam použité literatury 

Přílohy 

 

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce 

"Školním dílem". Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace 

povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Podmínkou 

externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona. 



 

Seznam odborné literatury: 

JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika: (pro obory ekonomika a management): studijní 

text pro prezenční i kombinované studium. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2009, 175 s. ISBN 978-80-214-3852-1. 

LUKOSZOVÁ, Xenie. Nákup a jeho řízení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004, 170 s. 

ISBN 80-251-0174-6. 

STEHLÍK, Antonín. Logistika - strategický faktor manažerského úspěchu. Brno: 

Contrast, 2002, 231 s. ISBN 80-238-8332-1. 

PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: 

Radix, 2005, s. 1096-1698. ISBN 80-860-3159-4. 

PRAŽSKÁ, Lenka. Obchodní podnikání: Retail management. Vyd. 1. Praha: 

Management Press, 1997, 880 s. ISBN 80-859-4348-4. 

TOMEK, Jan. Moderní řízení nákupu podniku: Retail management. 1.vyd. Praha: 

Management Press, 1999, 276 s. ISBN 80-859-4373-5. 

CHRISTOPHER, Martin. Logistika v marketingu: Retail management. Vyd. 1. Praha: 

Management Press, 2000, 166 s. ISBN 80-726-1007-4. 

 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Tomáš Šupina 

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 

2014/2015. 

 

L.S. 

 

        

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA           doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 

 
      Ředitel ústavu       Děkan 

 

 

V Brně, dne 28. 2. 2014 



 

Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na zásobování a skladování ve zvolené společnosti. Práce 

obsahuje analýzu současného systému zásobování a skladování ve vybrané společnosti 

TIPAFROST, a.s., která se zabývá výrobou mražených krémů. Výstupem práce jsou 

návrhy na zefektivnění těchto systémů. 
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Abstract 

The bachelor thesis is focused on the supply and storage of the chosen company. The 

work includes analysis of the current supply and storage system in the chosen company 

TIPAFROST Jsc., which deals with the manufacture frozen creams. The results of this 

work are suggestions to streamline these systems. 
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ÚVOD 

Stále sílící konkurence mezi podniky na zahraničních i českých trzích přináší řadu 

potřebných nutností změn, zlepšování a zavádění moderních přístupů a pohledů 

podporujících neustálé zvyšování výkonnosti podniků. V závěrečné práci jsem se 

rozhodl věnovat se problematice zásobování a skladování.  Tuto oblast jsem si vybral 

především z důvodu neustále rostoucího významu logistiky ve firmách. Myslím si, že  

v současné době vůbec není kladen takový důraz v oblasti logistiky, jaký by měl 

správně být. Pokud má určitá společnost obstát ve velké konkurenci, která v této době 

nastala, měly by její logistické procesy fungovat v souladu s optimálním stavem a řízení 

těchto procesů by mělo být maximálně účinné. Uvědomování si a předcházení těchto 

ekonomických důsledků nesprávně řízených logistických procesů je prvním krokem na 

cestě k jejich efektivnějšímu fungování. Myslím si, že je třeba zaměřit se především 

zásobování a skladování ve firmě se snahou co možná nejvíce tyto procesy 

optimalizovat. 

Tématem bakalářské práce jsou náklady spojené se zásobováním, skladováním  

a možnosti jejich minimalizace. Pro realizaci praktické části bakalářské práce jsem si 

vybral společnost TIPAFROST, a.s.  Toto téma jsem si vybral z několika důvodů. 

Prvním důvodem je fakt, že zásobování a skladování je pro každý výrobní a obchodní 

podnik činností, která na sebe váže velké množství finančních prostředků, a která může 

výrazně ovlivnit to, zda podnik bude více či méně konkurenceschopným oproti ostatním 

subjektům podnikajícím v dané oblasti na daném trhu. Kvalitním rozhodováním 

v oblasti zásobování a skladování může podnik ušetřit nemalé finanční prostředky  

a může snížit náklady a zvýšit svůj zisk. Další důvodem je, že zásobování a skladování 

tj. logistika je zajímavá proto, že rozhoduje o úspěchu či neúspěchu jednotlivých 

společností na trhu. Pokud společnost přistupuje k těmto činnostem zodpovědně  

a kvalitně, může získat velkou konkurenční výhodu nebo se své konkurenci alespoň 

vyrovnat. Pokud však tyto činnosti podcení, může dojít až k jejímu úpadku. Mezi hlavní 

náklady zásobování a skladování společnosti TIPAFROST, a. s. patří náklady na 

pořízení zásob, náklady na udržování zásob, náklady spojené s nedostatkem zásob. Dále 

jsou to náklady spojené se zásobováním. Mezi tyto náklady patří hlavně náklady na IT 

systém společnosti, který řídí veškerý objednávací systém. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A METODY 

ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této bakalářské práce je pomocí analýzy navrhnout možná řešení minimalizace 

nákladů v oblasti zásobování a skladování ve  vybrané společnosti. Ve společnosti 

TIPAFROST, a.s. budu analyzovat současný stav systému zásobování a skladování. 

Bakalářská práce bude obsahovat teoretická východiska práce a praktickou část, ve 

které budu zkoumat možný problém v oblasti logistiky a současnou situaci společnosti. 

Teoretická část bude zaměřena na definici logistiky, dále jsem se věnoval poznatkům 

zásobování, skladování a obchodu.  

K dílčím cílům mé bakalářské práce patří seznámení se s procesem zásobování  

a skladování, prostřednictvím společnosti a firemní filozofii. 

Protože se jedná o společnost s mnohaletou tradicí, je jasné, že její systém zásobování  

a celá logistika jsou velmi dobře propracované. Přesto si myslím, že i v takovém 

zaběhlém systému se dá najít prostor pro zlepšení materiálových a finančních toků.  

V praktické části bude popsána společnost TIPAFROST, a.s., její historie, organizační 

struktura, vize a hodnoty společnosti, zásoby ve společnosti, logistika společnosti 

 a funkce nákupního oddělení. Dále se budu snažit zanalyzovat způsob používání 

stávajícího informačního systému ve společnosti TIPAFROST, a.s., neboť jeho správné 

a efektivní využívání může usnadnit mnoho práce a snížit náklady společnosti. Další 

část praktické práce je věnována nákladové metodě Activity-Based Costing, tzv. metodě 

ABC. Poslední část je pak věnována dodavatelskému auditu, který je velice důležitou 

částí objednacího systému společnosti. S vedoucí pracovníkem logistického oddělení, 

jsme vytvořili audit, který odpovídá požadavkům společnosti TIPAFROST, a. s. 

Lze říci, že se zvyšujícími se zásobami dochází i kde zvyšování nákladů. Kromě 

nákladů na skladování jsou to také náklady na řešení problému, které se stoupajícím 

množstvím zásob rostou. 

Závěrem se pomocí analýzy a posouzení současného stavu všech zkoumaných oblastí se 

pokusím předložit návrh a doporučení, která povedou k odstranění nalezených 

nedostatků v oblasti zásobování a skladování. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části se pokusím vysvětlit metody a postupy, se kterými budu následně pracovat 

v praktických částech práce. Objasním zde zejména základní pojmy, jako jsou logistika, 

zásobování, skladování a obchod.   

 

1.1 Logistika 

Obchodní logistikou nazýváme vědní obor, který studuje proces plánování, řízení  

a realizace toků zboží a informací tak, aby byl tento proces co nejefektivnější (tj. aby 

bylo zboží správně a včas dodáno s co nejmenšími náklady). Logistika je také název pro 

samotný fyzický proces toků od výroby až k zákazníkovi. Podmínkou fungování je 

existence tržního hospodářství, s fungujícími konkurenčními vztahy. Všechny procesy 

logistiky se dějí při velmi rychlých informačních a technologických inovacích a je nutné 

stále „držet krok“.
1
  

Logistika se zabývá procesem pohybu zboží komplexně, jejím cílem je tedy i návaznost 

jednotlivých dílčích procesů, aby nedocházelo k prodlevám v dodávkách a tedy 

k finančním ztrátám. Čím je efektivnější logistika firmy, tím nižší konečnou cenu je 

schopna firma nabídnout a je tedy lépe konkurenceschopná. Impulsem pro vytvoření 

tohoto oboru – logistiky byla 2. světová válka, kdy byla důležitá otázka dodávek 

materiálu na frontu. 

Mohou vzniknout tyto typy dodávky zboží: 

1. Výroba  Zákazník 

2. Výroba  Maloobchod 

3. Výroba  Velkoobchod  Zákazník 

4. Výroba  Velkoobchod  Maloobchod  Zákazník 

5. Výroba  Zásilkový obchod  Zákazník 

                                                 

1
 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika: (pro obory ekonomika a management): studijní text pro prezenční 

i kombinované studium. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 175 s. 

ISBN 978-80-214-3852-1. 
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1.1.1 Cíle logistiky 

Logistické cíle se liší podle druhu podniku, jeho strategie a cílů. Hlavním cílem je vždy 

plnění přání zákazníků a to při minimalizaci nákladů. Plnění tohoto cíle můžeme 

sledovat ze dvou hledisek – výkonového a ekonomického. Výkonový (vnější) cíl je 

zaměřen na včasné dodání správného zboží na požadované místo, tedy na poskytnutí 

jisté úrovně služeb. Snaží se mimo jiné o flexibilitu a úplnost dodávek, či o zkrácení 

doby dodání. Ekonomický (vnitřní) cíl je zaměřen na co nejmenší náklady spojené 

s logistikou, tedy na splnění výkonového cíle s odpovídajícími náklady a bez ohrožení 

likvidity podniku, samozřejmě bez opomenutí kvality služby. 

Ke sledování plnění cílů slouží výkonové ukazatele, z jejichž hodnot se dá odvodit 

úroveň služby a stupeň plnění zadaných logistických cílů.  

Jako ukazatele zde slouží: 

 Dodací lhůta neboli čas mezi obdržením objednávky a doručení zboží 

k zákazníkovi. 

 Úplnost objednávky je ukazatel vždy za určitý časový úsek (kalendářní rok, 

hospodářský rok, atd.). Ukazuje, jaký podíl celkových objednávek byl dodán 

včas a v plném množství. 

 Spolehlivost dodávek ukazuje pravděpodobnost dodržení termínu dodávky. 

Vypočítá se jako podíl splněných dodávek ze všech dodávek za určité časové 

období.
2
 

 

1.1.2 Logistické metody 

V logistice se můžeme setkat s větším množstvím různých metod. Logistická metoda je 

specifická pro každou firmu, protože každá si ji upravuje na své konkrétní prostředí. 

 

                                                 

2
 UNIVERZITA T.BATI. Strategie a cíle logistiky [online]. 2012. vyd. 2012 [cit. 2015-01-08]. Dostupné 

z: www.utb.cz/file/34837_1_1/ . 
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Mezi základní logistické metody patří: 

 

I. Just in time 

Tato metoda se zakládá na uspokojení potřeb zákazníka a dodání jeho 

objednávky „právě včas“ (just in time). Důležitá je zde návaznost jednotlivých 

mezičlánků, aby nedošlo k poklesu kvality zboží před jeho dodáním. Díky 

pravidelným a spolehlivým dodávkám není potřeba velkých zásob ze strany 

odběratele. Cílem této metody je tzv. stockless production, tedy trvalá výroba 

bez udržování zásob.  

Výhody této metody jsou úspory nákladů, menší nutnost zásob, vysoká 

flexibilita nebo nižší koncová cena.  

Mezi nevýhody je vhodné uvést nepředvídatelnost dodacích dob či zvýšení 

dodacích nákladů.  

Metoda Just in time je velmi oblíbená v Japonsku, kde jsou známí svou přesností 

a precizností. 

 

II. ABC (Activity –Based Costing) 

V této metodě je materiál objednáván podle důležitosti koncového zboží.  

 

Pro tyto účely jsou produkty rozděleny do třech základních skupin: 

 Skupina A – produkty s malým počtem druhů a s velkým podílem na 

prodeji (od 80%).  

Do skupiny A lze zařadit produkty s kratším dodávkovým cyklem, 

s menším počtem druhů a krátkými dodacími lhůtami, typickým 

příkladem je např.: mouka nebo cukr. 

 Skupina B – vyvážený počet druhů a podílu na prodeji (20-60%). 

Ve skupině B jsou materiály objednávány méně často a ve větším 

množství, např. barvy. 
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 Skupina C -  velký počet druhů s malým podílem na prodeji (do 20%). 

Materiály skupiny C je nutné mít stále na skladě. Jedná se o drobné 

náhradní díly či koření. 
3
 

 

Kritéria pro rozdělení materiálu do skupin se liší podle jednotlivých firem.  

Často se tedy stává, že se produkt vyskytne pokaždé v jiné skupině. Tato 

metoda, pokud je správně aplikovaná, může výrazně zvýšit efektivitu firmy. Při 

této metodě je však nutné počítat s většími náklady na skladování zboží.  

 

III. Přímá výrobková rentabilita 

Hlavní úkolem je zjistit celkové náklady na výrobek, od jeho vstupu až po 

prodej koncovému zákazníkovi. Nutností je u této metody podrobná analýza, na 

kterou se váže větší finanční zátěž. Tato metoda se tedy nevyplatí v menších 

podnicích.  

Existuje několik základních otázek, které je nutné si při analýze položit: 

 Kolik času zabralo předání zboží. 

 Kolik místa ve skladu zaujímá. 

 Jaká je doba jízdy, druh vozidla. 

 Jaká je doba uložení, aj. 

Díky této analýze lze zjistit, které zboží se více nebo méně podílí na tržbě a na 

základě toho pak preferovat určité zboží. Jinému zboží lze na základě této 

analýzy naopak zvýšit propagaci nebo ho stáhnout z prodeje. 

 

 

                                                 

3
 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika: (pro obory ekonomika a management): studijní text pro prezenční  

i kombinované studium. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009,  

180 s. ISBN 978-80-214-3852-1. 



16 

 

1.1.3 Logistika v České republice 

Ihned po založení České republiky v roce 1993 přišel první větší zájem o přímé 

investice ze zahraničí. Jednalo se zejména o automobilový průmysl, především 

 o společnost Škoda Auto, a.s. V 90. letech bylo také investováno téměř půl miliardy 

dolarů do elektronického a elektrotechnického oboru, hlavně prostřednictvím 

společnosti CzechInvest.  

Zahraniční investoři pak přinesli řadu know-how týkající se logistiky a fungování 

logistických systémů. Velmi populární se v průběhu let také stala investice do 

obchodních domů, obchodních řetězců či do bankovnictví. Výhodou pro zahraniční 

investory byli kvalifikovaní a zkušení pracovníci, kteří byli schopni se rychle 

rozhodovat a adaptovat na konkrétní změny. Nevýhodou pak byla menší orientace na 

zákazníka.  

 

 

1.2 Zásobování 

Předmětem zásobování, jak již z názvu vyplývá, jsou zásoby samotné a činnost spojená 

s jejich řízením. Jedná se tedy proces zajištění zboží a informací, jejich držení 

(skladování) a proces jejich přemístění. Tyto tři složky, jsou-li ošetřeny správně, vedou 

k získání přidané hodnoty na zboží, tj. výdělku.  

 

Zásobování zajišťuje zejména: 

 Analýzu budoucí spotřeby materiálu. Podle této analýzy lze dodávat materiál pro 

výrobu, včetně zamezení možných prostojů spojených s chybějícím materiálem. 

 Včasné a správné uzavírání kupních smluv (objednávek), sledování jejich 

naplnění a průběžnou aktualizaci objednávek vzhledem k aktuálním potřebám. 

 Zajištění efektivního průběhu skladování, dopravy a manipulace s materiálem. 
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 Regulaci stavu zásob dle aktuálních potřeb a možností skladů. 

 Řešení případných reklamací s dodavatelem. 
4
 

 

1.2.1 Úkoly zásobování 

Tyto úkoly, zajišťující efektivní průběh přijímání, skladování a dodávání materiálů, lze 

rozdělit do dvou skupin: 

I. Úkoly orientované na trh. 

Jsou spojené se zajištěním všech požadovaných vstupů nutných k plynulosti 

provozu. Tyto úkoly vyžadují především odbornou znalost trhu, ve  kterém se 

daná firma orientuje, včetně vědomosti o konkurentech a nových, potenciálních 

dodavatelích. Analýzou té části trhu, ve které se daná firma pohybuje, pak vede 

k nastolení konkrétní, nejvhodnější strategie obchodu. Tuto analýzu můžeme 

provést pomocí průzkumu trhu, sledování cen konkurentů i dodavatelů či 

prognózou vývoje do budoucích období. Aby se dosáhlo co nejefektivnějšího 

výsledku, je nutné také sledovat orientaci druhé skupiny úkolů, které souvisí 

s tokem surovin, materiálů a zboží. 

II. Úkoly správní a fyzické.  

Jsou spojeny s tokem zboží. Spadají pod zásobovací logistiku dané firmy, která 

má na starosti bezchybný a plynulý provoz. Hlavním tématem k řešení je zde 

řízení a optimalizace stavu zásob. Do této skupiny úkolů tedy můžeme zařadit 

problematiku plánování toků, ať už zboží či informací, kontrolu přejímaného 

zboží nebo problematiku vnitropodnikové dopravy, jenž zajišťuje tok zboží 

uvnitř daného podniku. 
5
 

 

                                                 

4
 LUKOSZOVÁ, Xenie. Nákup a jeho řízení. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2004. 170 s.   

ISBN 80-251-0174 -6. 

5
 LADISLAV HÁDEK. Nákup a zásobování [online]. Ostrava, 2006 [cit. 2015-01-08].  

Dostupné z: http://aleph.vkol.cz/pub/svk01/00089/15/000891585.htm 

http://aleph.vkol.cz/pub/svk01/00089/15/000891585.htm
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1.2.2 Nákup 

Nákup lze definovat jako soubor činností, zajišťující tok veškerých zdrojů do firmy 

(fyzických i nefyzických) a to tak, aby byli zákazníci uspokojení včas, v požadované 

kvalitě a kvantitě při co nejmenších možných nákladech firmy. Pro tuto činnost je 

důležité přesné vymezení konkrétních mezičlánků nákupu. Je důležité, aby na sebe 

plynule navazovaly a aby nedocházelo k zastavení procesu nákupu v určitém bodě. 

 

1.2.3 Funkce nákupu a zásobování 

Hlavní funkcí nákupu je zásobit výrobní i nevýrobní procesy tak, aby byl dostatečný 

objem zásob pro další výrobu a poskytování služeb zákazníkům. Netřeba zmiňovat, že  

i tento proces by měl být co nejefektivnější, tj. měl by se snažit o co nejlepší výsledky 

s minimalizací nákladů. Důležité pro tento proces je přesné a včasné zjišťování budoucí 

potřeby materiálu, aby proces zpracování a přípravy pro zákazníky probíhal bez 

zbytečných odkladů a prodlev. Je potřeba volit vhodné zdroje (místně, časově  

i finančně), stále sledovat trh a uzavírat efektivní smlouvy s dodavateli, reagovat na 

změny na trhu pohotově a dle potřeb upravovat objednávky, aby se dosáhlo co největší 

efektivity práce. Důležité je i stále vylepšování systému nákupu, neboť trh se stále 

vyvíjí a třeba nezůstat pozadu v žádném aspektu firmy. 

Dále můžeme vymezit tyto funkce: 

 Identifikační. 

 Výběrová. 

 Popisná. 

 Hodnotící. 

Identifikační funkcí nazýváme proces zmapování současného reálného stavu, podle nějž 

lze naplánovat budoucí vývoj nákupu, tak aby byly zjištěny případné odchylky a zdroj 

jejich vzniku. Funkce výběrová definuje ohraničený prostor, který si podnik vymezil 

k dosažení svých cílů. Popisná funkce určuje opatření k dosažení stanovených cílů. 

Poslední funkce, hodnotící - slouží podniku jako kontrola, tj. zpětnou vazbou získávají  
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a vyhodnocují informace o již proběhlých procesech a možnostech jejich zefektivnění. 

Dále je podstatné určit jednotlivá cílová kritéria, mezi něž lze zařadit kvalitu, včasnost 

dodávek, minimalizaci nákladů na zhotovení a uskladnění výrobku, flexibilitu či 

měřitelnost. 

 

1.2.4 Cíle nákupu a zásobování 

Cílem nákupu se rozumí budoucí žádoucí stav nebo činnost směřující k určité změně či 

opravě v podniku. Tyto cíle se u každé firmy mohou lehce odlišovat v souvislosti 

s podnikovými strategiemi a cíli. Hlavním cílem je hladký průběh fungování podniku, 

s pohotovou reakcí na jakoukoliv odchylku od naplánovaného průběhu. Za druhý hlavní 

cíl lze označit snahu o minimalizaci nákladů a to vždy s ohledem na úroveň kvality 

(která nesmí klesnout), technologické zámezí podniku a další hodnotové parametry, 

které si podnik stanoví, a jenž nesmějí při snižování nákladů klesnout pod zavedenou 

laťku.  Mezi další cíle lze uvést zajištění dostatku surovin v odpovídající kvalitě, 

snižování nákupního rizika, zvyšování flexibility nákupu nebo zachování autonomie 

podniku (možností nákupu jednoho typu zboží z více různých zdrojů).  

Některé cíle jsou již od pohledu protichůdné. Zajištění dostatečné zásoby zboží a snaha 

o snižování nákladů je typickým příkladem rozporu. Zásoby je nutné mít v dostatečném 

množství, avšak skladování vede k zvýšení nákladů a snížení zisků. Je tedy nutné zvážit 

oba tyto cíle a najít mezi nimi odpovídající kompromis shodný s cíli daného podniku. 

Další rozpory můžeme například nalézt při snaze zajistit co nejmenší nákupní cenu, 

avšak za udržení jisté úrovně kvality zboží. 

K zajištění hladkého hospodaření, je nutná vzájemná spolupráce nákupu a zásobování,  

a to zejména v: 

 Analýze poptávky zákazníků. 

 Stanovení množství potřeby a termínů dodání. 

 Volbě dodavatele. 

 Tvorbě objednávky 

 Skladování, aj. 
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Podnik by se vždy měl svými cíli orientovat na budoucnost a možnost zvyšování zisku. 

Neměl by zapomínat na rychlý vývoj a potenciální změny v trhu. Dohody s dodavateli 

by tedy měly být flexibilní, aby byla možnost rychlé teoretické změny při změně 

podmínek (např. při změně legislativy). Dále by měl mít podnik přehled o trhu 

s dodavateli a mít vhodně zvolené substituty pro případ, že některý materiál či zboží 

postihne náhlý výpadek a není možné ho dodat. Podnik by se také měl snažit o cíle 

orientované na venek, tj. transparentnost veškerých finančních toků společnosti či zájem 

o životní prostředí v okolí podniku. 

 

 

Obr. 1: Zásobovací logistika (převzato ze STEHLÍK, Antonín.  Logistika – Strategický 

faktor manažerského úspěchu. Brno: Studio Contrast, 2003. 105 s.). 

 

1.2.5 Faktory ovlivňující cíle podniku 

V obecné slova smyslu jsou to podmínky dodávky stanovené v nákupních smlouvách 

s dodavateli. Dalším faktorem je jakost, tedy stanovení nákladů za určitou úroveň 

kvality či množství skladovaného zboží. Pro optimalizaci skladování bylo navrženo 

několik výchozích metod, které se dají při modifikaci na daný podnik využít – např. již 

zmíněná metoda Just in time. Mezi faktory ovlivňující cíle patří cena. Vždy by měla být 

snaha o co nejvyšší cenu na co nejmenší náklady, tj. snaha o co největší příjmy. 

V neposlední řadě je třeba zmínit čas, zejména dobu mezi objednávkou a dodávkou a to 

jak mezi podnikem a dodavateli tak mezi podnikem a konečnými zákazníky. Důležitý je 
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i časově, místně a finančně vhodně zvolený dodavatel. Výše zmíněné faktory by se daly 

souhrnně označit jako faktory mikroprostředí.  Za faktory makroprostředí označujeme 

faktory ekonomické, politické, legislativní, technické, ekologické, sociální  

a kulturní – toto prostředí nelze zevnitř firmy ovlivnit, dají se pouze pečlivě studovat  

a podle nich přizpůsobovat mikroekonomické faktory. 

 

1.2.6 Nákupní chování 

Každý podnik by měl mít v centru své pozornosti spokojeného zákazníka, čemuž by 

měl podřídit veškeré své činnosti. Konkurenceschopnost každého podniku se projeví 

tím, jak rychle dokáže uvést na trh nový výrobek, který je nejvíce poptáván. Ze 

strategického hlediska je mnohem efektivnější zkusit uspět s novým výrobkem než se 

snažit zvyšovat podíl na trhu starému výrobku. Včasné uvedení výrobku na trh (ideálně 

jako první) zajistí zisk po celý životní cyklus výrobku (tj. dokud ho budou lidí 

potřebovat). 
6
 

Existují tyto fáze nákupního chování, které by měl každý podnik alespoň částečně 

dodržovat: 

 Poznání problému (Co je vlastně potřeba). 

 Určení požadavků na produkt. 

 Popis vlastností produktu. 

 Hledání vhodného dodavatele. 

 Posouzení vlastností dodavatele. 

 Získání nabídek. 

 Zhodnocení nabídek. 

 Výběr konkrétního dodavatele/dodavatelů. 

                                                 

6
 PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005,  

s. 1096-1698. ISBN 80-860-3159-4. 
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 Zadání objednávky. 

 Provedení kontroly, zpětná vazba. 

Před oslovením konkrétního dodavatele musí být promyšlen výrobek jako celek. Je 

třeba zjistit potřebné suroviny a materiály k jeho výrobě, zaměřit se na technické 

parametry a jejich soulad s předepsanými normy.  

Hlavní úkolem nákupního týmu je neustále zvyšovat efektivitu nákupního procesu  

a rychle se adaptovat na měnící se podmínky. Nákupní proces je cyklicky opakující se 

činnost, která vždy končí vyhodnocením a zpětnou vazbou, díky níž tým neustále 

obměňuje nákupčí procesy. Toto vyhodnocení může daná firma provádět sama nebo si 

najmout specializovanou firmu.  

 

Nákup se dá podle cyklu rozčlenit na tři kategorie: 

 Opakovaný nákup. 

 Opakovaný nákup s různými obměnami. 

 Nový nákup. 

Nejtěžší a nenáročnější ze všech hledisek je nákup nový, protože s nakupovaným 

zbožím nemá firma žádné zkušenosti a musí začít celý cyklus od začátku. To znamená, 

že musí začít shánět informace o daném výrobku.  

Opakovaný nákup je méně obtížný, stačí se vždy zaměřit na ty aspekty, které byly od 

minulého nákupu upraveny. Těmito změnami může být např. nový stroj do  

výroby – zaměstnanec umí pracovat s tím starým, podobným, ale změny na novém se 

musí naučit.  

Obyčejný opakovaný nákup je po několika cyklech už spíše věcí rutinní, než 

promyšlená záležitost. 

 

Dodavatelé jsou důležitým mezičlánkem celého logistického procesu. Pokud nedodají 

své zboží včas, ani firma nemůže včas uspokojit své pohledávky. Ideální dodavatel 

dodává velké množství zboží ve velmi krátkém časovém úseku, při nejvyšší možné 
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kvalitě s co nejmenší cenou, a to při dodržení smluvních podmínek. Vedlejšími faktory 

úspěšného prodeje je např. vzhled výrobku či jeho funkčnost. 

Proces nákupu by měl být organizovaný, měly by být přesně vymezené funkce každého 

subjektu, a to tak, aby byl nákup plynulý a bez prodlev. Tato organizace nákupu může 

mít centralistické či decentralistické tendence. Centralizace řízení nákupu je sjednocená, 

jedna osoba (či homogenní skupina osob) dohlíží na celý nákupní proces. Výhodou je 

vysoká odbornost a silná vyjednávací pozice. Na druhou stranu je tento způsob spíše 

neflexibilní ke změnám. Decentralizovaný systém umožňuje rychlejší reakci na vnější 

změnu podmínek. Organizace řízení nákupu by měla být v každé firmě upravena tak, 

aby firma získala co nejsilnější vyjednávací pozici na trhu a svou činnost provozovala 

co nejefektivněji. 

 

1.2.7 Nákupní rozhodovací proces 

Jak již bylo zmíněno, celý proces nákupu je rozdělen do několika fází. V dalším textu 

budou podrobněji popsány. 

Impuls pro nový produkt přichází se zaznamenáním potřeby. V tom okamžiku také 

začíná závod s časem o včasné dodání produktu na trh (ideálně dříve než všechna 

konkurence). Dále je nutné prostudovat veškeré materiály spojené s produktem, jeho 

technické parametry, legislativní opatření, dopad na životní prostředí, popis jeho výroby 

aj. a tím připravit atmosféru pro jeho výrobu – důraz je kladen na zmapování 

potřebného materiálu k zhotovení produktu. Při hledání dodavatele je vhodné vzít ohled 

i na jeho vzdálenost od firmy, neboť doprava se také započítává do konečné ceny. 

Existuje mnoho metod jak všechny faktory zohlednit, např. již výše zmíněná metoda 

ABC, kdy jsou suroviny rozděleny do 3 základních skupin. Některé informace lze získat 

i ze statistických dat podniku z minulých let. 

Další fází je proces rozhodování. Zde se sesbírané informace zpracují a vyhodnotí, což 

ulehčí výběr dodavatele. S ním se pak vyjednává o smluvních podmínkách dodávek. 

Uzavřít výhodnou smlouvu, tedy vyjednat dobré podmínky, je velmi důležité, neboť 

výrobek může být na trhu několik let a stát se významným zdrojem zisku. Bylo by tedy 
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nešťastné tratit na oblíbeném výrobku jen kvůli špatně uzavřené smlouvě 

s dodavatelem. 

Konečnou fází nákupčího procesu je kontrola. Zpětným pohledem na celý proces se 

zhodnotí, zda vše proběhlo v souladu se smluvními podmínkami a plány, tak jak bylo 

rozhodnuto v prvotním plánování. Kontrola je důležitá stejně jako zbylé mezičlánky 

nákupu a to z několika důvodů. Za prvé slouží jako ověření správnosti nákupu, ať už po 

administrativní či jiné stránce. Za druhé by měla své dodavatele neustále kontrolovat 

testem spokojenosti, a pokud neprojdou, měla by vyhledat jiné, ideálně lepší. 
7
  

 

1.2.8 Nákupní výzkum trhu a volba dodavatele 

V této fází by měl podnik již provádět výzkum do hloubky, se zaměřením i na méně 

podstatné detaily. Tento výzkum by měl zahrnovat celkovou pověst dodavatelské firmy, 

její stabilitu, kapacitní možnosti, konkurenceschopnost, péči o životní prostřední a své 

zaměstnance, způsob dopravy, náklady dopravy a doprovodné služby dodavatele. 

Všechny tyto informace se dají získat z několika různých zdrojů. Firmy se sami 

prezentují a nabízejí na několika místech – na veletrzích a výstavách, v katalozích nebo 

na internetových stránkách společnosti. Další informace lze získat z obchodních novin, 

žlutých stránek, skrz obchodní zástupce nebo pomocí tzv. přímého marketingu (word of 

mouth – informace šířené z úst do úst). 

I. Výběr dodavatele 

Podstatné je vytvoření vazby na dodavatele, tj. vytvořit partnerství mezi 

odběratelem a dodavatelem. Dlouhodobé vztahy jsou logicky upřednostňovány 

před krátkodobými. Je důležité však předem stanovit smluvní podmínky dodání 

tak, aby co nejvíce vyhovovaly oběma stranám. Důležité jsou zejména ceny 

nakupovaného zboží, náklady na dopravu, podíl na zisku obou stran a formy 

komunikace. 

                                                 

7
 PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005,  

s. 1099-1712. ISBN 80-860-3159-4.  
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Na straně odběratele (podniku) se na tomto procesu podílí celý nákupní tým  

a jiní zaměstnanci podniku, jichž se bude dodávka týkat, tedy např. pracovníci, 

kteří budou dovezený materiál dále zpracovávat pro konečné zákazníky. 

Ovlivňovateli nazýváme ty, kteří získávají o jednotlivých dodavatelích potřebné 

informace, na jejichž základě pak ovlivňují kupní rozhodování. To mají na 

starosti tzv. rozhodovatelé, kteří určí konečnou podobu nakupovaného výrobku  

a určí nejvhodnějšího dodavatele. Tento proces výběru je pak schválen 

schvalovateli z vedení podniku, nákupci poté zahájí proces vyjednávání 

smluvních podmínek s konkrétně vybraným dodavatelem. 

 

II. Kritéria pro dodavatele 

Pro určení správného dodavatele je nejpodstatnější stanovení přesných 

podmínek, podle kterých vyloučíme nevhodné dodavatele. Každý podnik má své 

vlastní hodnotící kritéria, mezi něž obvykle patří kvalita, cena, kapacitní 

množství, délka dodání a spolehlivost dodavatele. 

Jednou z možností výběru dodavatele, je tzv. bodová metoda, kdy se dodavatelé 

dle kritérií ohodnotí na stupnici 1-10, podle toho, jak dobře danou službu 

poskytují. Jiným způsobem je stanovení vah, podle toho, jak je to či oné 

kritérium pro podnik důležité. Pokud jsou tyto metody založené na minulém 

období nebo z pozorování konkurence, mohou být výsledky zkreslené a nejlepší 

výsledky nebude mít nejvhodnější dodavatel. Je proto nutné, aby si podnik 

výsledky ověřil např. na testu spokojenosti zákazníků a vždy spokojenost 

s dodavatelem průběžně kontroloval.  

Podnik by tedy měl sledovat tyto kritéria: 

 Škálu nabízeného sortimentu. 

 Cenový vývoj dodavatelských služeb. 

 Spolehlivost dodání. 

 Výrobní a skladové kapacity dodavatele. 

 Celková kultura dodavatele. 
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 Obvyklý způsob komunikace dodavatele. 

 Balení a označování výrobků. 

 Druh přepravy. 

 Stávající zákazníci dodavatele. 

 Vývoj tržeb dodavatele. 

 Vývojové a technologické možnosti a schopnosti
8
. 

1.2.9 Zásoby 

Pro většinu firem představují zásoby největší jednotlivou investici do chodu podniku, 

neboť bez zajišťování toku zboží či informací by podnik ztratil na svém významu. Díky 

rychlému vývoji konkurence jsou na firmy kladeny stále větší nároky, ať na škálu 

nabízeného sortimentu či na úroveň jejich kvality. Trendem je stálé zvyšování hladiny 

zásob, pro uspokojení většího množství zákazníků, tedy i nutnost většího počátečního 

kapitálu. 
9
 

 

I. Druhy zásob 

Rozdělení zásob podle druhů není unifikovanou otázkou, odborná literatura 

nabízí různá členění dle různých faktorů. Někteří rozlišují tři hlavní skupiny 

zásob – zásoby běžné, pojistné a zásoby technologické. Technologickými 

zásobami je možné nazvat takové zásoby, v nichž je obsah účinné látky 

kolísavý, kdy je skladování nutnou součástí procesu distribuce ke konečnému 

zákazníkovi, příkladem lze uvést zrání sýrů před jejich konečným dodáním.
10

 

                                                 

8
 PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005,  

s. 312-313. ISBN 80-860-3159-4. 

9
 LAMBERT, Douglas. Logistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 589 s.  

ISBN 80-722-6221-1. 

10
 VANĚČEK, Drahoš. Logistika. 3. přeprac. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, 178 s. 

ISBN 978-807-3940-850. 
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Odborník na logistiku, P. Pernica, rozlišuje tyto druhy zásob: 

 Běžné zásoby, vznikající doplňováním spotřebovaného materiálu 

(prodaného zboží). Tyto zásoby se doplňují v určitých téměř 

pravidelných cyklech (za předpokladu, že existuje trvalá a stálá 

poptávka), můžeme je tedy nazývat i zásobami cyklickými. 

 Zásoby na cestě, které zatím nejsou dostupné, neboť nedorazily na místo 

určení. 

 Rozpojovací zásoby, určené k rozdělení dvou po sobě následujících 

provozů v toku tak, aby se na sobě staly nezávislými. 

 Vyrovnávací zásoby, tedy takové, čekající na další zpracování před 

dodávkou ke konečným uživatelům. 

 Pojistné zásoby, skladované na rámec očekávané poptávky (tedy 

běžných zásob), určené k potírání rozdílů mezi skutečnou a očekávanou 

poptávkou. 

 Sezónní zásoby, držené na skladě pouze v určitém opakujícím se období 

každého roku. 

 Spekulativní zásoby, naskladněné z důvodu očekávaného růstu cen, či 

možnosti množstevní slevy. 

 Strategické zásoby, vhodné pro případ přerušení plynulosti provozu 

(krach dodavatele, stávka zaměstnanců aj.) 

 Mrtvé zásoby, tedy takové, po nichž již neexistuje poptávka, nebo jsou 

tak znehodnoceny, že není možný jejich další prodej.
11

 

 

                                                                                                                                               

10
 LADISLAV HÁDEK. Nákup a zásobování [online]. Ostrava, 2006 [cit. 2015-01-08].  

Dostupné z: http://aleph.vkol.cz/pub/svk01/00089/15/000891585.htm 

11
 PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005,  

s. 1096-1698. ISBN 80-860-3159-4. 
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Jiné členění nám nabízí dělení na okamžité a průměrné zásoby. Průměrná zásoba 

je důležitá hlavně pro posouzení vázanosti kapitálu v zásobách. Okamžitá 

zásoba je reálný stav skladů, někdy snížený o dosud nepokryté objednávky  

a zvýšený o již potvrzené (ač zatím nedodané) dodávky. 

 

 

A. Běžná obratová zásoba 

Podle běžné obratové zásoby lze odvodit, na jak dlouhou dobu pokryje 

skladovaná zásoba v konkrétních podmínkách spotřebu. 

Platí že,  

Zprům = Q/2, 

Za předpokladu že Q = výše dodávky. 

 

Při výpočtech se předpokládá rovnoměrná spotřeba během celého počítaného 

období, kdy se zásoba bude snižovat až na nulový stav. 

Za podmínek jistoty (pravidelné a úplné dodávky) je celková průměrná 

zásoba tvořena pouze běžnou zásobou, v praxi se spíše počítá s alespoň 

mírnou nepravidelností, kdy je celková průměrná zásoba vypočtena součtem 

běžné a pojistné zásoby.  

Platí tedy vzorec: 

Zc = Q/2 + PZ 

 

 

B. Pojistná zásoba 

Jejím úkolem je vyrovnávat nerovnoměrnosti v poptávce a kolísavost dodací 

lhůty, tedy zajistit, aby i při odchylce od plánovaného stavu byla uspokojena 

poptávka vně podniku i mimo něj. Obvykle se při výpočtu objemu pojistné 

zásoby používá obvyklá pravděpodobnost, znázorňována Gaussovou křivkou 

(obrázek 2). Pomocí směrodatných odchylek lze vyjádřit výkyvy v poptávce 

nebo dodací lhůtě. Normální rozdělení ukazuje výskyt určitých jevů kolem 
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průměru výskytu všech jevů. Z obrázku lze odvodit, že nejpravděpodobnější 

možnost výskytu se nachází uprostřed. 

Při plánování objemu zásob na další období je nutné počítat s 50% šancí, že 

poptávka bude menší než předpoklad, a s 50% šancí, že bude poptávka větší 

než plánový předpoklad, a nebude tedy uspokojena. Při stanovení objemu 

pojistných zásob je potřebný pouze případy, které přesahují střední hodnotu 

prodeje. Při rozložení měření ve tvaru zvonu, bude střední hodnota 

plus/minus jedna standartní odchylka přibližně v 68 % případech měření. 

Zbývá tedy 32%, 16% na každou zbývající část křivky. To znamená, že při 

jedné směrodatné odchylce je poskytován servis na 84% úrovně. Takto může 

pokračovat pro plus minus dvě odchylky, či plus minus tři odchylky. 

 

 

 

Obr. 2: Gaussovo rozložení poptávky pro určitou oblast trhu (převzato z LAMBERT, 

Douglas. Logistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 589 s. ISBN 80-722-6221-1). 
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Směrodatnou odchylku denního prodeje získáme užitím vzorce: 

1

. 2





n

df
oS ,     

Přičemž platí, že:
 

f = četnost případů (stejný denní prodej), 

d =odchylka případu od střední hodnoty,  

n = celkový počet pozorování. 

 

C. Význam zásob 

 

Zásoby se skladují z několika důvodů:  

 Vytvářejí podmínky pro územní specializaci. 
 Zabezpečují plynulost výrobního procesu. 
 Vyrovnávají poptávku a nabídku. 
 Umožňují krýt nepředvídatelné události. 
 Umožňují podniku dosáhnout efektů/úspor založených na rozsahu 

výroby. 
12 

 

 

II. Náklady na udržování zásob 

Náklady, související s výší zásob na skladě obecně představují největší položku 

celé logistiky. Náklady budou přímo úměrné ostatním logistickým nákladům 

(doprava, zákaznický servis, aj.) Měly by se sem zahrnovat pouze ty náklady, 

jejichž výše se odvozuje od množství zboží na skladě.  

 

                                                 

12
 LAMBERT, Douglas. Logistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 589 s. ISBN 80-722-6221-1.  

s. 112-113. 



31 

Můžeme je rozčlenit do 4 skupin: 

a) Náklady kapitálu, tj. peníze vázané na konkrétní skladované zboží. Tento 

kapitál může být vložen i do jiné investice.  Je tedy nutné vždy zvažovat 

i potenciální výnosnost při jiném využití těchto prostředků. 

b) Náklady na služby jsou dvojího druhu. První část těchto nákladů tvoří 

daň z movitého majetku (zásob). Druhá část je tvořena z pojištění proti 

živelné pohromě či krádeži, placeného z důsledku držení zásob. 

c) Náklady na skladovací prostory lze rozdělit na čtyři různé typy  

nákladů – na sklady v rámci závodů (fixní charakter), veřejné sklady, 

nájemní/smluvní sklady a sklady vlastněné podnikem. 

d) Náklady rizika znehodnocení zásob zahrnují náklady při neprodejných 

kusech zboží, při krádeži či ztrátě nebo náklady na přemisťování v rámci 

skladovacích míst.
13

 

 

1.3 Obchod 

Obchod, jak ho chápe dnešní svět, nevznikl v jeden určitý moment na konkrétním místě, 

ale vyvinul se společně s lidstvem. Naturální směna, která byla typická pro začátky 

obchodu, se brzy ukázala být dost nevýhodnou. Hodnota vybraného kusu mohla mít pro 

dva různé lidi různou hodnotu a těžko se tedy docházelo ke kompromisům. Prvními 

pokusy o „peníze“ byly s drahými kovy, z nichž se později začaly vyrábět i první mince. 

Peníze dnešní doby můžeme chápat jako určitou věc, nemající sama o sobě žádnou 

hodnotu, ale mají obecně uznávanou hodnotu v takové výši, jakou je označena. 

Obchodem se rozumí téměř jakýkoliv ekonomický vztah v rovině tržní společnosti. 

Jedná se o mezičlánek mezi hospodářskými subjekty, konkrétním proces výměny zboží 

za peníze. 

                                                 

13
 LAMBERT, Douglas. Logistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 589 s. ISBN 80-722-6221-1. 

s. 152-160. 
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1.3.1 Funkce obchodu 

a) Přeměna výrobního sortimentu na obchodní. 

b) Překonání rozdílů mezi místem výroby a místem prodeje. 

c) Překonání rozdílu mezi časem výroby a časem nákupu zboží. 

d) Zajišťování kvality prodávaného zboží. 

e) Iniciativní ovlivňování výroby.  

f) Iniciativní ovlivňování poptávky (marketing, tj. reklama, ochutnávky, aj.). 

g) Zajišťování racionálních zásobovacích cest. 

h) Zajišťování včasné úhrady dodavatelům. 

  

1.3.2 Dělení obchodu 

Význam slova obchod lze interpretovat dvojím způsobem: 

a) jako fyzickou činnost – samotný nákup a prodej zboží a služeb, 

b) v institucionálním pojetí – tedy jako subjekty, zabývající se převážně obchodem. 

 

Obchod lze také dělit podle velikosti okruhu působnosti na trhu, a to na: 

 vnitřní obchod – na regionální a celostátní úrovni, 

 zahraniční obchod – vývoz a dovoz přes hranice země, 

 mezinárodní obchod – na úrovni více států. 

 

1.3.3 Prostředníci a zprostředkovatelé obchodních činností 

Za prostředníka v obchodních činnostech lze s jistotou označit maloobchod, který je 

mezičlánkem mezi výrobce (velkoobchodem) a konečným uživatelem. Dalším 

typickým mezičlánkem může být velkoobchod, který nakupuje zboží a služby ve 

velkých objemech a dodává je dále drobným živnostníkům či do pohostinství. 

Velkoobchodníci buď dovážejí zboží přímo na místo určení, nebo obchod probíhá 

formou Cash & Carry (např. Makro). 
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Zprostředkovatelů obchodních služeb je velké množství. Typickým příkladem může být 

obchodní zástupce, který pracuje jménem a na účet podniku, u něhož má smlouvu  

o obchodním zastoupení. Dalším typem zprostředkovatele je komisionář, který figuruje 

v obchodní činnosti svým jménem, ale na vrub cizího účtu. I burzu lze nazvat typem 

zprostředkovatele – na její půdě se uskutečňuje obchod s nepřítomným zbožím 

(převážně cenných papírů a surovin) a to prostřednictvím tzv. makléřů.  Firmy se 

představují potencionálním zaměstnancům i zákazníkům pomocí veletrhů. Zde 

informují o svých produktech, plánech a cílech, čímž usnadňují orientaci v nabídce. 

 

1.3.4 Druhy velkoobchodů 

Rozlišujeme několik druhů prodejen, a to podle jejich funkce a poskytovaných služeb. 

I. Dodávkový velkoobchod 

Je nejtypičtějším příkladem velkoobchodu. Zákazníci nenavštěvují fyzickou 

prodejnu, pouze si zboží (telefonicky či elektronicky) objednají a obchod pak 

sám zboží zákazníkům dováží na jimi vybrané adresy. Na prodejně jako takové 

se zboží pouze skladuje. 

II. Agenturní neboli traťový obchod  

Zajišťuje především velkoobjemové dodávky, často ze zahraničí. Obchod sám  

o sobě nemá žádné fyzické prostory ke skladování, pouze funguje jako 

zprostředkovatel mezi dodavateli a odběrateli. Nevýhodou tohoto obchodu je 

prodloužení doby dodání. Výhodou tohoto obchodu je úspora za pronájem/koupi 

skladovacích prostor. 

III. Samoobslužný velkoobchod (Cash & Carry)  

Získává si ve světě stále větší oblibu. V České republice je nejznámějším 

představitelem tohoto systému řetězec Makro. Takovýto typ obchodu funguje na 

stejném principu jako obyčejné hypermarkety – zboží je zde vystaveno, 

živnostník si vybere a u pokladny zaplatí. Tento způsob nejvíce vyhovuje práci 

v pohostinství a drobným výrobcům. Mezi výhody samoobslužných 

velkoobchodů lze uvést nižší manipulační náklady či okamžité dodání zboží 

spojené s okamžitou platbou. 
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IV. Regálový obchod 

Je založen na konsensu maloobchodu a velkoobchodu. Maloobchod vyčlení část 

svého prostoru pro zboží velkoobchodu, které bude prodáváno na jeho riziko.  

Zboží v této části obměňuje a doplňuje sám velkoobchod, zisky se poté dělí 

mezi obě smluvní strany. 

 

1.3.5 Druhy maloobchodů 

Největší rozdíly v maloobchodech jsou ve způsobu prodeje. 

Na základě toho dělíme maloobchod takto: 

I. Maloobchody realizované v síti prodejen 

Tvoří ve vyspělých zemích přibližně 90% maloobchodních tržeb. Lze je dále 

dělit na:  

a) Potravinářský maloobchod - většina zboží je tvořena potravinami, ale 

nabídku tvoří i zboží denní potřeby. Příkladem můžou být smíšené 

prodejny či hypermarkety.  

b) Nepotravinářský maloobchod - může (ale nemusí) mít jiné tematické 

zaměření (sportovní potřeby, autobazar, atd.). 

c) Specializovaný maloobchod - je zaměřený na konkrétní značku. 

d) Univerzální maloobchod - nabízí různou škálu zboží, vyskytuje se 

v praxi nejčastěji. 

 

II. Maloobchody realizované mimo síť prodejen 

Jiný název pro automatový prodej. Jeho výhodou je nepřerušovaný provoz  

a nulové náklady na pracovní sílu. Mezi nevýhody lze zařadit nízkou ziskovost  

a ekonomickou náročnost při pořizování. 

III. Stánkový prodej 

Patří mezi atypické druhy maloobchodního prodeje, zpravidla se vyskytuje na 

tržnicích. 
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1.3.6 Organizace obchodní firmy 

Existuje řada procesů v obchodní firmě, které vedou k umístění zboží na prodejní místo 

a jeho koupi konečným zákazníkem.  

 

Tyto procesy nazýváme primární a zařazujeme mezi ně: 

 Nákup a zásobovací logistiku. 

 Skladování. 

 Vnitropodnikovou logistiku a distribuci zboží. 

 Propagaci a prodejní marketing. 

 Poskytování služeb a poprodejního servis. 

 

Aby tyto procesy byl funkční a firma byla schopná výdělku, existují sekundární 

(pomocné) procesy: 

 Firemní infrastruktura (organizace). 

 Strategický marketing. 

 Výzkum, vývoj a použití technologií. 

 Zajištění kapitálu a zdrojů. 

 Tvorba lidského kapitálu (znalostí). 

Zajištěním všech těchto procesů vzniká tzv. plný podnik, který ovšem není zrovna 

ekonomický. Firmy většinou nemají dispozice vytvářet týmy např. na výzkum a vývoj 

technologií, proto si tuto službu zaplatí u specializované firmy. Tento institut se nazývá 

outsourcing. Specializované firmy se dnes rodí ve všech oborech. Lze si objednat firmu 

na účetnictví, reklamu či na umývání oken. V některých aspektech firmy ale není 

outsourcing vhodný, obecně se jedná o vnitřní záležitosti firmy. Příkladem lze uvést 

kontrola chodu organizace či strategické plánování. 
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1.3.7 Multinacionální korporace 

Díky globalizaci a celkovému „přiblížení“ světu funguje dnes mnoho firem na 

nadnárodních úrovních.  

 

Obecné znaky multinacionálních korporací jsou: 

 Fyzické umístění jednotek v zahraničí. 

Nezáleží, jakou právní formu jednotky mají ani na způsobu jejich nabytí (koupě, 

pronájem, vydražení, výstavba). Podstatné je, zda se jedná o přímé zahraniční 

investice a ne o portfoliové. 

 Kontrolní vliv mateřské firmy vůči zahraničním organizačním jednotkám 

Mateřská firma je vždy nadřízena pobočkám v zahraničí. Sama rozhoduje  

o rozdělení kapitálu mezi dceřiné společnosti v zahraničí, a tím zásadním 

způsobem ovlivňuje jejich řízení. 

 Možnost společného využívání veškerých zdrojů a know how mezi 

jednotlivými organizačními jednotkami 

Pohyb zdrojů (materiálních, finančních či lidských) je volný mezi celou 

společností a vždy je použit tam, kde je nejvíce třeba. Ne každý zdroj je však 

stejně efektivní na všech pobočkách (úspěšnost strategie v jednom státě, 

neznamená, že bude mít úspěch i v jiném). 

 

Organizace multinacionálních korporací: 

 Exportní a obchodní oddělení 

Pokud je vývoz a dovoz pouze občasnou záležitostí, nezřizuje se celé oddělení. 

Vznikne pouze exportní manažer, který pokryje práci celého oddělení. Při 

zvýšení exportu/importu se již v dané oblasti zřizuje celé obchodní oddělení  

(i bez existence provozní jednotky ve státě). Dokud zde však není založena 

pobočka firmy, nejedná se o klasickou nadnárodní korporaci. 
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 Zahraniční dceřiné společnosti 

Pokud se to zdá vhodné, může se exportní oddělení na daném místě rozrůst až na 

pobočku (dceřinou společnost). Tato provozní jednotka není zpočátku 

samostatná, samostatnost získává až časem. Tyto dceřiné společnosti mají řadu 

výhod – lze využít levnější pracovní síly přímo na místě nebo jsou sníženy 

náklady na dopravu a skladování. Nevýhodou je pak potřeba většího objemu 

kapitálu k založení pobočky. 

 Mezinárodní divize 

Toto oddělení vzniká až po založení několika různých dceřiných oddělení 

v zahraničí – ty se seskupí do tzv. mezinárodní divize a vznikne úsek, zabývající 

se pouze zahraničními vztahy firmy. Toto oddělení se zabývá pouze 

zahraničními vztahy. Firma má tedy větší šanci poznat a pochopit zahraniční 

obchodní vztahy. Na druhou stranu se směr a politika firmy rozdvojí – na 

domácí a zahraniční trh. Při vývoji nových produktů je však vždy prioritou 

domácí trh, na zahraniční trh se dodávají domácí produkty vhodné k daným 

podmínkám. 

 Globální organizace 

V tomto případě je zahraniční trh už tak rozvinutý, že je pro společnost stejně 

důležitý jako ten domácí, pohlíží se na ně rovnocenně. 
14

 

 

 

 

 

 

                                                 

14
 LAMBERT, Douglas. Logistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 608 s. ISBN 80-722-6221-1.  

s. 112-113. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Praktickou část bakalářské práce jsem zpracovával ve společnosti TIPAFROST, a.s. 

Veškeré informace, které jsem použil pro zpracování mé diplomové práce, jsem získal 

od vedení společnosti a od vedoucích zaměstnanců společnosti. Některé informace byly 

čerpány z interních informačních zdrojů, z interních směrnic či z webových stránek 

společnosti. Po dohodě s vedením byly některé údaje změněny tak, aby nemohly být 

využity v konkurenčním boji. 

 

2.1 Představení společnosti TIPAFROST, a. s. 

TIPAFROST, a.s. je jednou z největších a nejvýznamnějších výrobních společností 

produkujících mražené krémy (zmrzlinu) v České republice. Nachází se na 

Českomoravské vrchovině – v Třebíči. Společnost zahájila činnost v dubnu roku 1992 

jako divize TIPAFROST, akciové společnosti TIPA. Tehdejší výrobní program byl 

tvořen pouze jedním druhem výrobků, kterým byly odlévané nanuky na dřívku. 

Postupně se výrobní společnost rozšiřovala o nové prostory, strojní zařízení, výrobní 

kapacity, dopravní prostředky a distribuční síť. V současné době výrobní závod 

disponuje roční výrobní kapacitou cca 10 mil. litrů našlehané směsi. Současný výrobní 

sortiment tvoří odlévané nanuky, extrudované nanuky, rolády, tyčinky, ruská zmrzlina, 

tuby, kornouty, dorty, kelímky, vaničky a gastro vany v cca 170 - ti výrobcích, různého 

objemu a gramáže. Nejznámějším výrobkem společnosti TIPAFROST, a.s. je tvarohový 

nanuk Míša. 

V roce 2004 byl společnosti udělen certifikát ISO 9001:2001 a certifikát HACCP. 

V roce 2009 společnost získala certifikát dle standardů IFS. Portfolio zákazníků se 

postupně významně vyvíjelo. Nejprve byl prodej výrobků prováděn přímo do prodejní 

sítě ve vlastní značce. Od poloviny devadesátých let se k výrobě ve vlastní značce 

přidala výroba pro nadnárodní společnost Uniweber s výrobky Aldoda. V roce 2000 

ukončila spolupráci se společností TIPA, a.s. společnost Uniweber a novým zákazníkem 

v nižším objemu se stala společnost Scholle s.r.o., která byla v roce 2003 koupena 

společností Nestlé. V roce 2006 byla znovu obnovena spolupráce se společností 



39 

Uniweber. V současné době hlavní odbyt společnosti TIPAFROST, a.s. tvoří výroba do 

značek pro společnosti Uniweber, Nestlé, Rodina Frost, Metro. Výroba do vlastní 

značky dosahuje přibližně 6%.   

Od 1. 1. 2007 se společnost vyčlenila z holdingu TIPA, a.s. a získala samostatnou 

právní subjektivitu s obchodním názvem TIPAFROST, a.s. Společnost je ryze česká 

s třemi akcionáři z Třebíče a okolí. Orgány akciové společnosti tvoří tříčlenné 

představenstvo a tříčlenná dozorčí rada. Za společnost jedná předseda představenstva 

nebo místopředseda představenstva.  

 

2.1.1 Vize a hodnoty 

Každá společnosti se zakládá, aby naplňovala určité poslání. Poslání koresponduje se 

základními představami – vizemi majitelů firmy o tom, co bude předmětem podnikání, 

jaké výrobky a služby bude nabízet svým zákazníkům a jací vlastně zákazníci budou. 

Níže jsou uvedeny vize a hodnoty společnosti TIPAFROST, a.s., které jsem získal 

z interních dokumentů společnosti.  

 

a) Vize společnosti TIPAFROST, a.s.:  

Společnost podniká ve středoevropském prostoru. Ziskově roste a dosahuje růstu 

pomocí naprostého soustředění na svoji činnost. Neustále hledá nové způsoby, 

jak zvýšit potěšení, které výrobky přinášejí. Produkty mají jasnou identitu, ke 

které se spotřebitel vždy opětovně vrací. Zaměstnanci společnosti ctí svůj osobní 

závazek splnit a překonat slib, kterým se značka zavázala svým  

spotřebitelům – a to být stále silnou značkou. 
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b) Hodnoty společnosti TIPAFROST, a.s.:  

 Při podnikání společnost ctí etické principy. 

 Pracuje jako tým a ctí pravidla otevřené komunikace. 

 Stále hledá cesty, jak povznést potěšení, které jejich výrobky poskytují 

na kvalitativně vyšší úroveň. 

 Každý zaměstnanec činí vše pro to, aby splnil a překonal slib, kterým se 

společnost zavázala. 

 Jsou otevřeni inovativním myšlenkám.   

 

 

2.1.2 Organizační struktura  

Společnost TIPAFROST, a.s. se dělí na několik základních organizačních úseků. 

Obrázek 3 ukazuje schéma organizační struktury společnosti TIPAFROST, a.s.  Tato 

struktura vychází z interních zdrojů, které mi společnost poskytla. Nejvýše v hierarchii 

společnosti se nachází generální ředitel. V další hierarchické linii pak následují  

úseky – oddělení, které jsou přímo podřízeny generálnímu řediteli. Jedná se o oddělení 

obchodní, ekonomické, výrobní a technické. Výrobní oddělení se pak ještě dělí na 

oddělení vývoje, nákup a výrobu. Oddělení nákupu se zabývá objednáváním materiálu, 

vyjednáváním s dodavateli, zadává objednávky. Do nákupního oddělení spadají i sklady 

včetně jejich zaměstnanců. Výrobní oddělení plánuje výrobu, za jeho chod zodpovídá 

výrobní ředitel. Tomu jsou pak podřízeni hlavní mistr, mistr směny a dělníci. 
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Obr. 3: Organizační struktura společnosti TIPAFROST, a.s. (vlastní zpracování  

z interních zdrojů TIPAFROST, a.s.). 

 

2.1.3 Analýza zásobování a skladování 

Zásobování ve společnosti TIPAFROST, a.s. je jednou z nejdůležitějších oblastí 

výrobního procesu. Obchodní oddělení vytvoří na konci každého roku předběžný plán 

výroby na další rok. Na základě tohoto předběžného odhadu vypíše nákupní oddělení 

prostřednictvím vedoucího materiálového skladu výběrová řízení na hlavní komodity 

výroby – tj. kartony, samolepky, obaly a suroviny k tvorbě mražených krémů. Výběrová 

řízení jsou většinou zadávána v listopadu či prosinci. Společnost se snaží mít tato 

výběrová řízení do konce roku hotová. Je to hlavně z důvodu, že výroba mražených 

krémů podléhá sezónnosti a tak je důležité, aby společnost neztrácela v průběhu hlavní 
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sezóny čas organizací nákupu. Ostatní zásoby společnosti nakupuje operativně. 

Nezavazuje se celoročními smlouvami, snaží se nakupovat zásoby od různých 

dodavatelů za optimálních podmínek. Dalším důvodem nákupu zásob operativně je 

skutečnost, že prodej mražených krémů je ovlivněna kvalitou počasí. 

Ve společnosti TIPAFROST, a.s. mají tři druhy skladů: Prvním je sklad suchý. Je 

největší a jsou zde uloženy veškeré obalové materiály a kartony. Druhým skladem je 

sklad se surovinami, které jsou potřeba na vaření zmrzlinových náplní. Suroviny do 

tohoto skladu se objednávají vždy na základě měsíčních plánu výroby podniku. 

Poslední sklad je nejdůležitější, protože slouží na uchování dokončených výrobků ve 

stavu, který se pak dostane až ke koncovému zákazníku. Jedná se o mrazící sklady. Zde 

se skladují veškeré hotové výrobky podniku. 

Zásobování a skladování společnosti TIPAFROST, a.s. jsem schematicky znázornil na 

obrázku 4. 

 

Obr. 4: Schéma části organizační struktury zabývající se zásobováním a skladováním ve 

společnosti TIPAFROST, a.s. (vlastní zpracování z interních zdrojů TIPAFROST, a.s.).  
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2.1.4 Funkce nákupního oddělení  

Hlavním úkolem nákupního oddělení ve společnosti TIPAFROST, a.s. je zabezpečovat 

optimálního stavu zásob zboží na skladě a zabezpečovat optimální množství zboží pro 

konkrétní zákazníky. Nákupní oddělení odpovídá za celý proces zásobování, za 

prognózu vývoje poptávky a včasné a dostatečné zásobovaní skladů v součinnosti  

s jednotlivými pobočkami. Objednává a nakupuje zboží od dodavatelů v požadovaném 

množství a kvalitě. Odpovídá za správnost cen dle stanovených podmínek, za aktuální 

databázi dodavatelů.  Nákupní oddělení také zabezpečuje cenovou politiku společnosti, 

navrhuje a vybírá nový sortimentu. V neposlední řadě pak vyřizuje reklamaci  

s dodavateli a reporting. 

V čele nákupního oddělení stoji ředitel nákupu, který mimo řízení svého týmu má také 

pravomoc navrhovat pravidla pro tvorbu prodejních cen. Rozhoduje o struktuře 

dodavatelů, uzavírá dodavatelské smlouvy, rozhoduje o prodeji a likvidaci 

bezobrátkových zásob. Ředitel nákupu dále definuje a aktualizuje produktové portfolio 

společnosti. Při svém rozhodování úzce spolupracuje s marketingovým oddělením na 

programech podpory prodeje. 

Logistikou ve společnosti TIPAFROST. a.s. se zabývá výrobní oddělení v podsekci 

oddělení nákupu. Jeho hlavním úkolem je zajistiti plynulý chod skladu, příjem zboží, 

jeho uskladnění, distribuci skladových zásob na jednotlivé kroky výroby a kompletní 

řešeni reklamací se zákazníky. V rámci skladování se ve společnosti TIPAFROST, a.s. 

se jedná o zabezpečení určitých činnosti -  jedná se o fyzický příjem zboží na hlavní 

sklad, o kontrolu zboží a přidružených dokladů, o účetní příjem zboží a přípravu 

dokladů pro archivaci, o dočasné uskladnění zboží na hlavním skladě, vyskladnění  

a distribuci zboží, řešení reklamací a průběžné vrácení vratných obalů z hlavního skladu 

a poboček zpět dodavatelům. 
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2.2 Analýza stávajícího informačního systému 

2.2.1 Zpracování požadavku na nákup  

V této kapitole je popsán proces vytvoření a zpracovaní požadavku na nákup ve 

společnosti TIPAFROST, a.s. Evidence a řízení zásob je zpracováváno u společnosti 

informačním systémem (dále také IS). Operativní činnosti v této fázi nákupu jsou 

prováděny pracovníky nákupního oddělení. 

Společnost TIPAFROST, a.s. používá informační systém HELIOS od společnosti 

Asseco Solutions, a.s. Společnost Asseco Solutions, a.s. působí na českém trhu od roku 

1993 (na slovenském trhu od roku 1991) a nabízí řešení administrativy, účetnictví, 

plánu výroby, skladování a zásobování pro všechny velikosti firem. Její systémy jsou 

označovány barvami podle implementovaných modulů a určení pro firmy.  

Balíček RED je určen pro nejmenší firmy a jeho cena se odvíjí od obratu firmy. Firma, 

která má obrat do 200 000 Kč, může tento balíček dokonce využívat zdarma. Balíček je 

kompletní – obsahuje podporu účetnictví, prodej, knihu jízd, mzdy a maloobchodní 

pokladnu. Pro využívání bez limitu obratu stojí 58 300 Kč bez DPH. Jsou zde i verze, 

které jsou levnější a bez limitu, ale jsou ochuzené o moduly účetnictví nebo naopak  

o mzdy. Balíček obsahuje kompletní řešení pro společnost, které jsem již zmínil včetně 

modulů, ne všechny moduly však společnost TIPAFROST, a.s. využije. Balíček  

Druhý balíček je určen pro střední firmy a nese označení HELIOS Orange.  S velkou 

oblibou je využíván i malými firmami. Uživatel kupuje jádro systému a následně 

moduly, které se týkají jeho podnikání. Cena se pohybuje podle výběru modulů. 

Jednotlivé moduly informačního systému HELIOS Orange jsou uvedeny na obrázku 5. 
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Obr. 5: Moduly informačního systému HELIOS Orange (převzato z interních zdrojů 

společnosti TIPAFROST, a. s.). 

 

Posledním balíčkem jsou systémy s označením HELIOS Green, které jsou určeny pro 

velké firmy. Tento systém obsahuje veškeré moduly pro vedení větší společnosti, která 

bývá v provozu 24 hodin každý den. Systém je především zaměřen na okamžité  

(on-line) vyhodnocování výroby, komunikaci s partnery, zákazníky a dodavateli. Firma 

prohlašuje, že tento systém je velmi flexibilní a dokáže pokrýt jakékoliv odvětví 

podnikání.  
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HELIOS má mezi svými zákazníky velmi dobré jméno. Níže jsou uvedeny některé 

organizace, které ho využívají.
15

 

 HELIOS RED – Galex Market s. r. o., CRYSTALIX s.r.o., Lázně Velichovky 

a.s.  

 HELIOS Orange – Bohemia Cargo s.r.o., Husky CZ s.r.o.,  

 HELIOS Green – A S K O spol. s. r. o., Albi s. r. o., VEOLIA voda Česká 

republika s. r o., Dopravní Podnik Ostrava a. s., Strojírny Poldi a.s. 

 

Společnost TIPAFROST, a.s. používá balíček HELIOS RED, protože dostatečně 

postačuje pro jejich potřeby. HELIOS RED se skládá z několika modulů. Ve vlastním 

jádru má prakticky všechny moduly, i když jen v základní uživatelské úrovni. Nachází 

se zde moduly jako účetnictví, moduly pro daňovou evidenci, penalizace a zápočty, 

bankovní operace, mzdy a personalistiku, fakturace, vlastní majetek, zakázky, modul 

obchodní partneři, ale především modul pro Nákup a prodej a Zásobování a sklady. 

Dá se tedy říci, že systém obsahuje všechny moduly pokrývající základní standardní 

procesy v malé, střední či velké firmě. Samozřejmě, že lze systém dále rozšířit 

některými přídavnými moduly a také nadstandardními funkcemi v základních 

modulech. Například u modulu Nákup a prodej jsou nabízeny nadstandardní funkce 

kompletace výrobků a Automatické objednávky, které společnost TIPAFROST, a.s. 

nevyužívá, a značně si tak komplikuje svůj proces nákupu a prodeje. Velkou výhodou 

je, že pokud jde o úpravy programů z hlediska aktuálnosti vzhledem k legislativě, nabízí 

je firma zdarma.  

HELIOS RED upřednostnil barevné menu, které je uvedeno na obrázku 6. Z tohoto 

hlavního menu lze pak vytvořit vlastní minimenu, kterým se dá rychleji přistupovat do 

jednotlivých agend. Příklad takového minimenu je uveden na obrázku č. 7.   

                                                 

15
 HELIOS: Reference. ASSECO SOLUTIONS. HELIOS [online]. 2015 [cit. 2015-01-08].  

Dostupné z: http://www.helios.eu/reference/ 

http://www.helios.eu/reference/
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Obr. 6: HELIOS menu (převzato z interních zdrojů společnosti TIPAFROST, a. s.). 

 

 

Obr. 7: HELIOS minimenu (převzato z interních zdrojů společnosti TIPAFROST, a. s.). 
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HELIOS RED umožňuje rychlý náhled na jednotlivá data bez nutnosti rozkliku (viz 

obrázky 8, 9 a 10). Například detaily objednávky jsou psané hned po straně po označení 

objednávky. Je to vhodné zejména pro rychlý přehled a hledání detailů v dokumentu.  

 

Obr. 8: HELIOS objednávky (převzato z interních zdrojů společnosti  

TIPAFROST, a. s.). 

 

 

Obr. 9: HELIOS fakturace (převzato z interních zdrojů společnosti TIPAFROST, a. s.). 
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Obr. 10: HELIOS kusovníkové vazby u vybraného výrobku (převzato z interních zdrojů 

společnosti TIPAFROST, a. s.). 

 

HELIOS RED má jednoduchou verzi Start, kterou nabízí zdarma pro firmy  

s maximálním ročním obratem 200 000 Kč. Tento maximalní obrat je malý, a tak je 

verze určena živnostníkům, kteří podnikání mají spíše jako doplňkovou činnost. Modul 

Fakturace je volně stáhnutelný, ale bez registrace uživatele se neupravuje podle 

legislativních změn. Dále je zdarma nabízena plná verze, s časovým omezením na  

30 dnů. Je určena k tomu, aby si firma na svých datech vyzkoušela IS. Firma má velice 

dobře vypracované a veřejně přístupné ceníky svých produktů a služeb. Vedle 

standardně naceněných modulů nabízí firma také tzv. výhodné balíčky, kde se jedná 

vždy o kombinaci modulů a cena je určena dle obratu firmy - například HELIOS RED 

komplet (s osmi základními moduly) při obratu do 1 mil. Kč stojí 2 300 Kč, bez 

obratového limitu pak 58 300 Kč. Verzi bez obratového minima, ale pouze  

s 6 zakladními moduly využívá společnost TIPAFROST, a.s.,. Jak jsem jíž výše 

podotknul, firma nevyužívá nadstartního modulu pro nákup a prodej. Tento modul by 

určitě usnadnil proces nákupu zásob a pomohl by v případě nízké zásoby automaticky 

objednat daný materiál. 
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Zákaznickou podporu  nabízí firma v pracovní dny mezi 8 a 16 hodinou, přičemž musí 

jít o jednoduché standardní dotazy, kdy reakce na problém a vysvětlení problému 

nepřesáhne 10 - 15 minut. Podpora systému je zdarma po dobu šesti měsíců, následně je 

účtován poplatek. Firma dále nabízí celou řadu dalších zpoplatněných služeb, jakými 

jsou například převod dat, nabídka doplňkového software, konzultace  

v místě firmy. Zaškolení uživatelů se děje formou placených školení.  

 

2.2.2 Návrh řešení 

Po důkladném zhodnocení s vedoucím nákupního oddělení jsem došel k názoru, že 

společnost TIPAFROST, a. s. využívá informační systém HELIOS dostatečně. Zvláště 

pak v oblasti skladování a zásobování. Společnost však nevyužívá všechny agendy, 

které program nabízí, ale k chodu výrobního a nákupního oddělení to podle názoru 

vedoucích oddělení stačí. V případě, že by společnost chtěla využívat nadstandartní 

agendy programu HELIOS, bylo by potřeba důkladné proškolení pracovníků. Jelikož by 

to byly mimořádné náklady, společnost nechce investovat, v případě, že její chod je 

nadstandartní.  

 

2.3 Výběr dodavatelů 

2.3.1 Kritéria výběru dodavatelů 

Ve společnosti TIPAFROST, a.s. je výběr dodavatelů jedním z nejdůležitějších procesů 

nákupního oddělení. Vhodný a spolehlivý dodavatel, který včas zásobuje společnost 

kvalitními a nezávadnými surovinami, zajišťuje nejen plynulou a efektivní výrobu, ale 

zároveň i přispívá k vysoké jakosti výrobků, které TIPAFROST, a.s. produkuje. Výběru 

dodavatelů je tak ve společnosti TIPAFROST, a.s. věnována velká pozornost. Mezi 

hlavní hodnotová kritéria při výběru dodavatelů patří cena a její vývoj, platební 

podmínky, lhůta splatnosti a množstevní rabaty či bonusy. U dodavatelů se však hodnotí 

i další ukazatele, např. úplnost dodávek, dodací lhůty a také termíny vyřízení 

objednávek (tzv. logistická kritéria).  
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Hodnocení obsahuje pět základních sekcí: 

 Systém jakosti 

 HACCP 

 Prostředí 

 Kontrola procesu a výrobku 

 Personál 

Každé sekci je přidělena váha důležitosti (viz. Příloha č. 1). Audit je postaven na 

odpovědi ANO či NE. V případě že není dosaženo minima bodů ve všech sekcích, je 

audit hodnocen známkou B – nutná akce. Pokud není dosaženo 70% z dosažitelného 

celkového maxima bodů, je audit hodnocen známkou C – nesplněno. V auditu se 

nachází kritické otázky, které jsou označeny žlutě (viz. Příloha č. 1). 

 

Hodnocení auditu: 

1. Pokud není dosaženo minima bodů ve všech sekcích, je audit hodnocen 

známkou B – nutná akce 

2. Pokud není dosaženo 70% z dosažitelného celkového maxima bodů, je audit 

hodnocen známkou C – nesplněno 

3. Otázky označené žlutě jsou kritické. V případě odpovědi NE na jednu nebo více 

kritických otázek je audit hodnocen známkou B – nutná akce, případně  

C – nesplněno 

4. V případě vystavení alespoň jedné kritické neshody je audit hodnocen známkou 

C – nesplněno 

5. V případě, že jsou některé otázky neaplikovatelné, je odpovídajícím způsobem 

sníženo maximum dosažitelných bodů a minimum bodů v daných sekcích. 

V tomto případě je do prostoru pro odpověď zaznamenáno N/A 

6. V případě opakovaného výskytu neshody z minulého auditu jsou všechny takové 

neshody oceněny trojnásobným počtem odečtených bodů. 

7. Opakovaný audit bude doporučen při celkovém výsledku nižším než 85% 

zjištění kritických neshod nebo většího počtu závaznějších neshod. Konečné 

rozhodnutí je na straně TIPAFROST a.s. 
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2.3.2 Návrh řešení 

Aby společnost TIPAFROST, a.s. dle výše uvedených kritérií vybírala ty nejvhodnější 

dodavatele, vytvořil jsem k tomu společně s vedoucím jejího nákupního oddělení tzv. 

dodavatelský audit. Výběr dodavatele tak bude v budoucnosti systematizován a umožní 

efektivní posouzení jednotlivých dodavatelů.  

Vždy na konci každého kalendářního roku se rozešlou příslušné dotazníky 

dodavatelského auditu novým i některým stávajícím dodavatelům. Na základě výsledků 

auditu se pak rozdělí dodavatelé na spolehlivé a nespolehlivé.  

Ti dodavatelé, kteří spolupracují se společností TIPAFROST, a.s. již několik let a nabízí 

jí mnoho různých bonusů či množstevních slev, budou z dodavatelského auditu 

vyřazeni a dotazníky se jim posílat nebudou. S těmito dodavateli je společnost 

TIPAFROST, a.s. v pravidelném kontaktu a je tak schopna posoudit jejich spolehlivost 

během celého roku. 

Vzorová dokumentace k dodavatelskému auditu ve společnosti TIPAFROST, a.s. je 

uvedena v příloze č. 1. 

 

2.4 Analýza skladování 

Společnost TIPAFROST, a.s. obvykle vede hodnotu skladových zásob kolem  

25 mil. Kč. V roce 2012 dosáhla společnost obratu 180 mil. Kč, v roce 2013 poté obrat 

společnosti klesl na 150 mil. Kč. Příčinou poklesu byly časté výkyvy v počasí. Zmrzlina 

se prodává především v tropických letních dnech. Pro společnost TIPAFROST, a.s. to 

znamená vybudování dostatečných skladovacích prostor, následně pak centralizaci 

skladu. Centralizace skladu zajistila pro firmu dostatečně velký skladový prostor, který 

obvykle pojme kolem 2 000 položek. Organizace prostoru náleží vedoucímu skladu, 

který má pod sebou dva podřízené pro běžný chod skladu. K evidenci zásob na skladě 

firma využívá informační systém Helios. Podle mého názoru ho nevyužívá v dostatečné 

míře tak, aby mohl efektivně pomáhat řešit většinu běžných podnikových činností. 

Informační systém Helios je užíván hlavně v oblastech výroby, účetnictví, 

maloobchodu, velkoobchodu, služeb a distribuce, a to ve více než 1 000 firmách. 
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Náklady na skladování činí 500 Kč za m
2
 na rok. Velikost skladu je 3000 m

2
, tudíž 

roční náklady na skladování činí 1.500.000 Kč. Z hlediska účetnictví firma účtuje  

o zásobách způsobem B, jenž je způsobem jednodušším, kdy pořízené zboží se účtuje 

rovnou do „spotřeby“ na nákladové účty. 

Obvyklou dobou od objednání zboží k příjmu na sklad jsou 2 – 4 týdny. Firma nemá 

problémy vzniklé s dodržením dodacích lhůt, nýbrž v pojistné zásobě, kterou firma vede 

u nejčastějších položek skladu (50 % položek), která není řízená systémem. 

 

Za předpokladu, že by se zařadili položky zásob do skupin dle analýzy ABC, tak ve 

firmě je v současné době zacházeno s těmito položky následovně: položky spadající do 

skupiny A firma nedrží skladem, spoléhá na garanci od dodavatelů. Položkám skupiny 

B dodavatelům dávají výhled tak na 3 měsíce dopředu a položkám skupiny C, která 

obsahuje levné materiály, se objednává tak na 2 nebo 3 měsíce dopředu. Firma má 

zřízený konsignační sklad (údaje poskytnuté zaměstnancem firmy). 

 

2.4.1 Nákladová metoda ABC 

a) Návrh řízení skupin zásob dle analýzy ABC 

U společnosti TIPAFROST, a.s., jsem zvolil metodu ABC k optimalizaci řízení 

zásob. Kvůli velkému množství druhů zásob, bude doplněna analýza ABC 

analýzou XYZ, s níž se také pracovalo. Z hlediska společnosti byl požadován 

jiný poměr rozdělení A, B, C položek. Společnost má ve své evidenci vedeno  

4 303 položek zásob. 

Pro práci s analýzou ABC bylo použito programu Microsoft Excel. Společnost 

poskytla tabulku obsahující jednotlivé položky zásob za rok 2013. Tato tabulka 

obsahuje údaje o jednotlivých položkách, a to kód zboží, název zboží, množství 

na skladě, měrnou jednotku, cena za jednotku a cena celkem. Ceny v tabulkách 

jsou uvedeny bez DPH. Pro práci s ABC analýzou byla tabulka doplněna  

o výpočty, kterými jsou kumulace (v Kč), kumulativní podíl (v %) a hodnota 

ročního obratu (v %). 
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Byla stanovena procenta pro jednotlivé skupiny analýzy ABC a analýzy XYZ na 

základě hodnoty ročního obratu dle požadavků firmy. 

Položky A:   od 0% do 30 %   X: 0 % - 60 % 

Y: 60 % - 80 % 

Z: 80 % - 100 % 

Položky B:   od 30 % do 80 %  X: 0 % - 65 % 

Y: 65 % - 80 % 

Z: 80 % - 100 % 

Položky C:   od 80 % do 100 %   X: 0 % - 35 % 

Y: 35 % - 70,5 % 

Z: 70,5 % - 100 % 

b) Analýza ABC 

V kroku prvním byla provedena analýza ABC, kde podle výše stanovených 

hodnot procentního podílu skupin se položky roztřídily do jednotlivých skupin 

A, B a C. Výsledky jednotlivých skupiny s počtem položek, cenou celkem  

a množstvím na skladě jsou obsaženy v následující tabulce. 

 

Tab. 1: Výsledky jednotlivých skupin ABC 

Skupina Počet položek [ks] Cena celkem [Kč] Množství sklad [ks] 

A 44 8 762 000 2 076 

B 475 14 447 000 40 514 

C 3 502 5 445 000 111 976 

 

Skupinu A tvoří velmi důležité položky zásob firmy. Tato skupina tvoří  

44 položek v celkovém množství 2 076 kusů na skladě v celkové hodnotě  

8 762 903,21 Kč. Můžeme si všimnout, že skupina A obsahuje pouze 44 položek 

oproti skupině C, která obsahuje 3 502 položek na skladě, a přesto jejich celková 
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hodnota je menší než celková hodnota skupiny A. Je to způsobeno tím, že 

skupina A obsahuje zpravidla nejdražší položky skladu. Z tohoto důvodu je 

důležité největší pozornost soustředit právě na tyto položky. 

Skupinu B tvoří pro firmu středně důležité položky zásob. V tomto případě 

obsahují skupinu, která má největší celkovou hodnotu položek na skladě a to 

v hodnotě 14 447 047,51 Kč, a to s počtem 475 položek v celkovém množství na 

skladě 40 514 kusů. 

Pro skupinu C je typická malá důležitost těchto položek na skladě. Přestože je 

jich obsaženo na skladě největší množství, netvoří největší hodnotu zásob pro 

firmu. Firma má vedeno na skladě 3 502 položek této skupiny C v celkovém 

množství 111 976 kusů. I přes největší počet položek, které jsou na skladě, jejich 

cena celkem dosahuje hodnoty 5 445 000,435 Kč. 

 

2.4.2 Analýza XYZ 

Dalším postupem bylo rozdělení jednotlivých skupin A, B, C podle analýzy XYZ, a to 

na základě roční hodnoty obratu dle výše uvedených procentních podílů. Přehled 

celkových položek analýzy XYZ jsou k nahlédnutí v následující tabulce, kde skupina  

X obsahuje souhrn „X“ položek skupiny A, B a C. Skupina Y obsahuje souhrn položek 

„Y“ skupin A, B, C a zbývající skupina „Z“ obsahuje opět souhrn položek „Z“ skupin 

A, B a C. 

 

Tab. 2: Výsledky jednotlivých skupin XYZ 

Skupina Počet položek [ks] Cena celkem [Kč] Množství sklad [ks] 

X 294 5 536 000 75 970 

Z 2 657 7 106 000 54 858 

Y 1 070 31 423 000 32 841 
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Skupinu X tvoří 294 položek v celkovém množství na skladě 75 970 kusů, a to v 

celkové hodnotě 5 536 785,89 Kč. 

Skupina Y obsahuje 1070 položek na skladě v celkovém množství 54 858 kusů. Tato 

skupina má celkovou hodnotu ve firmě 31 423 000,84 Kč. 

Skupina Z obsahuje největší počet položek na skladě a to 2 657, ale v celkovém 

množství tvoří pouze 54 858 kusů na skladě, oproti předchozím skupinám. Přesto, že 

tato skupina tvoří nejmenší množství na skladě, dosahuje jejich celková hodnota  

7 106 000,43 Kč. 

 

2.4.3 Nákladová metoda ABC - XYZ 

Závěrečným krokem práce bylo sestavení přehledné tabulky analýzy ABC a analýzy 

XYZ. Tabulka obsahuje celkový počet položek jednotlivých skupin a návrh řízení zásob 

jednotlivých skupin. Hodnoty celkových položek jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 3: Výsledky jednotlivých skupin ABC-XYZ 

Skupiny X Y Z 
Celkový počet 

položek [ks] 

A 6 11 27 44 

B 48 102 325 475 

C 240 957 2 305 3 502 

Celkový počet 

položek [ks] 
294 1 070 2 657 4 021 

 

Na základě konzultace s odborníkem z praxe z oblasti řízení zásob bylo navrhnuto 

následující řešení řízení zásob jednotlivých skupin: 
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Skupina AX a AY obsahuje 17 položek z celkových položek skladu zásob. Přesto by 

firma měla na ně klást velký důraz. Pro tyto položky je návrhem řešení vytvoření 

konsignačního skladu na základě Smlouvy o zřízení konsignačního skladu  

s dodavatelem, kdy zboží je fyzicky u nás v tzv. konsignačním skladu. Hodnotu zboží 

vede dodavatel, odběratel vede nulovou hodnotu zboží. Položky konsignačního skladu 

je vhodné definovat z minimálního a maximálního množství. 

 

Skupina AZ tvoří 27 položek zásob. Pro tyto položky skladu je návrhem řešení to, že 

toto zboží bude řízeno pouze na objednávku, a to klasickým generovaným potřebným 

množství tohoto zboží. 

 

Skupina BX a BY obsahuje 150 položek zboží. Pro skupinu B je obvyklé řízení zásob 

na základě objednávek. Po konzultaci s odborníkem z praxe bylo určeno pro tyto 

skupiny způsob řízení zásob metodou KANBAN, která funguje na základě principu, 

kdy dodavatel dodává potřebný materiál a odběratel bere do výroby. Metoda KANBAN 

je užívaná většinou u distribučních společností. Z tohoto důvodů je aplikace metody 

KANBAN na společnost TIPAFROST, a.s. nepřijatelná. Společnost je zaměřena hlavně 

na výrobu. Proto vhodnou možností pro tyto dvě skupiny byla zvolena metoda řízení 

zásob pomocí konsignačního skladu. 

 

Skupina BZ obsahuje už větší skupinu zásob, a to 325 položek. Pro tuto skupinu zboží 

je vhodné řízení zásob na objednávku, na 2-3 měsíce dopředu. 

 

Skupina C tvoří největší počet položek skladu. Pro řízení zásob u těchto položek se 

běžně využívá KANBAN, konsignační řízení nebo plán dodávek. Plán dodávek se 

sestavuje na základě výhled potřeb a je možný kombinovat s Milk Run. Milk Run  

tzv. „mléko běh“ funguje na základě domluvy s více různými dodavateli na jedné 

dodávce, která splní všechny požadavky odběratele od jednotlivých dodavatelů 

sjednané na určitý konkrétní den. 
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Skupina CX a CY obsahuje 1 197 položek skladu. Pro tuto skupinu je nejvhodnější 

užití pro řízení těchto zásob metody KANBAN. Jak již bylo zmíněno výše, tuto metodu 

nelze aplikovat na společnost TIPAFROST, a.s., proto byl navrhnut plán dodávek na 

tyto položky. 

 

Skupina CZ je nejrozsáhlejší na skladě, protože představuje 2 305 položek. I přes tak 

velké množství položek netvoří velkou hodnotu, proto se jim neklade stejná důležitost 

jak u položek skupin A a B. Pro způsob řízení zásob této skupiny je nejvhodnějším 

způsobem objednávka, a to na větší období např.: na 3 měsíce. Minimální hranice se 

zjistí z týdenního přehledu pro jednotlivé položky. Rezerva by měla být minimálně 

stejně velká jak dodací lhůta. 

 

2.4.4 Návrh řešení 

Po provedení analýz jsem získal 9 skupin, ke kterým jsem na základě získaných 

teoretických poznatků navrhl řešení jejich řízení. 

Po získání přehledu o fungování řízení zásob ve společnosti TIPAFROST a.s., jsem 

zjistil, že společnost vede konsignační sklad. Proto jsem doporučil zefektivnit tento 

sklad a upravit jej o položky dle výsledků závěrečné práce. Vzhledem k tomu, že je 

skupina B příliš velká a v praxi se uplatňuje spíše snížení položek této skupiny, jsem 

doporučil udělat zvlášť pro tuto skupinu analýzu ABC, dle Paretovy analýzy, a položky 

skupiny A zařadit do skupiny A celkové analýzy skladových položek. 

Společnost by dále potřebovala upravit pojistné zásoby. Pro realizaci zlepšení řízení 

zásob je nutné změnit nastavení systému, tak aby systém byl schopen více upozorňovat 

na chybějící materiál na skladě. Pokud by společnost měla zájem u položek C také 

fungovat na základě navrhovaného Milk Run, byla by vhodná již domluva s dodavateli, 

aby se tento systém mohl už určitým způsobem „zaběhnout“. Podkladem pro úpravu 

pojistných zásob jsou výsledky vypracované analýzy ABC-XYZ. Na základě zjištěných 

výsledků společnost určí u jednotlivých skupin výši pojistné zásoby 

 



59 

3 ZMĚNA NÁKLADŮ PO NÁVRHU ZPŮSOBU OBJEDNÁVÁNÍ 

3.1 Stanovení objednacího množství a okamžiku objednání 

Podle výsledků spotřeby z loňského roku lze stanovit průměrnou poptávku na letošní 

rok. Vybrané typy obalů a jejich spotřebu uvádím v následující tabulce, kde jednotlivá 

měsíční spotřeba je uvedena v kusech. 

 

Tab. 4: Měsíční spotřeba vybraných obalů za rok 2013 

Měsíční spotřeba vybraných obalů za rok 2013 [ks] 

Položky 
Měsíce 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Obal 1 35 159 31 029 20 200 23 660 33 992 44 793 

Obal 2 19 929 15 452 19 721 15 061 16 012 25 225 

Obal 3 7 209 14 873 7 824 9 302 3 705 8 762 

Obal 4 2 750 9 472 10 202 14 580 13 453 13 873 

Obal 5 6 799 11 836 13 341 10 451 9 835 9 725 

Obal 6 1 268 7 096 11 300 7 120 3 103 4 962 

Obal 7 12 627 8 382 5 294 211 11 306 2 420 

Obal 8 4 273 4 860 2 888 2 268 3 012 4 719 

Obal 9 4 133 3 962 4 779 5 348 2 754 3 038 

Obal 10 8 378 794 5 291 5 257 636 1 760 

Položky Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Obal 1 58 149 41 835 28 987 31 340 7 795 4 231 

Obal 2 27 880 25 787 29 317 25 702 16 747 3 299 

Obal 3 13 779 19 154 16 358 24 823 21 063 415 

Obal 4 15 282 16 913 12 418 15 110 4 763 155 

Obal 5 6 252 13 972 13 957 15 435 4 134 2 037 

Obal 6 32 5 833 10 296 8 473 26 138 3 351 

Obal 7 3 520 3 512 10 009 10 537 6 725 63 

Obal 8 3 590 5 630 3 515 5 043 4 475 3 146 

Obal 9 3 310 1 996 2 871 4 133 2 027 5 018 

Obal 10 4 481 3 882 686 675 4 895 5 444 
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Jak lze sledovat u tabulky, spotřeba není po celý rok plynulá, ale v některých měsících 

kolísá. Je to dané částečně sezónním charakterem výroby, i když v loňském a převážně, 

dle prognózy předpovědí i v roce současném, by nemělo docházet k větším výkyvům. 

Kolísavost spotřeby podléhá normálnímu rozdělení četnosti. V následující tabulce je 

spočítaná celková spotřeba, průměrná měsíční spotřeba a směrodatná odchylka z údajů 

spotřeby roku 2013. 

 

Tab. 5: Celková spotřeba, průměrná měsíční potřeba a směrodatná odchylka 

Položky 

Celková 

spotřeba 

v roce 2013 

[ks] 

Změna 

v roce 2014 

[%] 

Celková 

spotřeba 

v roce 2014 

[ks] 

Předpokládaná 

měsíční 

spotřeba v roce 

2014 [ks] 

Zvýšená/snížená 

směrodatná 

odchylka v roce 

2014 [ks] 

Obal 1 361 170 20 433 404 36 117 17 289 

Obal 2 240 132 20 288 158 24 013 8 434 

Obal 3 147 267 -50 73 634 6 136 3 501 

Obal 4 128 971 20 154 765 128 897 6 255 

Obal 5 117 774 5 123 663 10 305 4 260 

Obal 6 88 972 10 97 869 8 156 7 179 

Obal 7 74 606 -5 70 876 5 906 3 963 

Obal 8 47 419 0 47 419 3 952 984 

Obal 9 43 369 10 47 706 3 975 1 182 

Obal 10 42 179 15 48 506 4 042 2 805 

 

S největší pravděpodobností bude měsíční spotřeba materiálu rovna předpokládanému 

průměru uvedenému v předcházející tabulce. V případě, že hodnoty spotřeby materiálu 

budou odlišné od stanoveného průměru, pravděpodobnost by byla nižší a se 

vzdalováním těchto hodnot od stanoveného průměru by se pravděpodobnost jejich 

výskytu zmenšovala. Výskyt extrémních hodnot by byl mizivý. Z tohoto důvodu je 

patrné, že má smysl se zabývat jen těmi případy, kdy by se mohl vyskytnout požadavek 

na materiál větší, než je předpokládaná měsíční spotřeba. V případě, že by byla 

poptávka menší než je předpokládaná měsíční spotřeba, je firma schopna uspokojit 

zákazníky s průměrnou měsíční spotřebou. 
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Tab. 6: Pravděpodobnost vzniku deficitu a jeho překročení v závislosti na výši 

pojistných zásob 

Výše pojistné zásoby 

Deficit 

Pravděpodobnost vzniku 

[%] 

Pravděpodobnost 

nepřekročení [%] 

0*(σ) 50,00 50,00% 

0,5*(σ) 30,85 69,15% 

1*(σ) 15,87 84,13% 

1,5*(σ) 6,68 93,32% 

2*(σ) 2,28 97,72% 

2,5*(σ) 0,62 99,38% 

3* (σ) 0,13 99,87% 

 

Z tabulky 6 je možné v závislosti na výši pojistné zásoby určit procentuálně s jakou 

pravděpodobností dojde nebo nedojde v jednotlivých případech k překročení 

stanovených hodnot. Například bude-li mít firma množství zásoby o velikosti 1*(σ)  

s 15,87% pravděpodobností dojde ke vzniku deficitu a s 84,13 % pravděpodobností k 

deficitu nedojde. S růstem velikosti pojistné zásoby pravděpodobnost vzniku deficitu 

klesá a pravděpodobnost, že nedojde k jeho překročení, se zvyšuje. Například  

u trojnásobné výše pojistné zásoby 3*(σ) je skoro stoprocentní jistota (99,87 %), že ke 

vzniku deficitu nedojde, ale na druhé straně je to vykoupeno vysokými skladovacími 

náklady na jednotlivé skladové položky. 

Budeme-li vycházet z předpokladu pravděpodobnosti vzniku deficitu  

a pravděpodobnosti jeho nepřekročení v závislosti na výši pojistných zásob, je možné 

sestavit tabulku 7, která přiřazuje jednotlivým hodnotám držených zásob v ks hodnotu 

pravděpodobnosti, že spotřeba nepřekročí uvedené množství a zároveň hodnotu 

pravděpodobnosti, že následná spotřeba uvedené množství překročí a tímto dojde ke 

vzniku deficitu. 

 

 

Pro sestavení tabulky jsem vycházel z údajů výše vypočítaných jako předpoklad 

měsíčního průměru a zvýšené či snížené směrodatné odchylky proti loňskému roku. 
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Tab. 7: Možnosti spotřeby materiálu v roce 2014 

Položky Předpokl. 

měsíční 

průměr 

2014 [ks] 

Zvýšená 

směrodatná 

odchylka 

(σ) [ks] 

Průměr 

+0,5(σ) 

[ks] 

Průměr 

+1(σ) [ks] 

Průměr 

+1,5(σ) 

[ks] 

Průměr 

+2(σ) [ks] 

Obal 1 36 117 17 289 44 762 53 406 62 051 70 695 

Obal 2 24 013 8 434 28 230 32 447 36 664 40 881 

Obal 3 6 136 3 501 7 887 9 637 11 388 13 139 

Obal 4 12 897 6 255 16 025 19 152 22 280 25 408 

Obal 5 10 305 4 260 12 435 14 565 16 695 18 825 

Obal 6 8 156 7 179 11 745 15 335 18 925 22 515 

Obal 7 5 906 3 963 7 888 9 869 11 850 13 831 

Obal 8 3 952 984 4 444 4 936 5 428 5 920 

Obal 9 3 975 1 182 4 566 5 157 5 748 6 339 

Obal 10 4 042 2 805 5 444 6 847 8 249 9 651 

 

Když hodnota spotřeby v roce 2013 u jednotlivých obalů dosahovala poměrně velký 

rozptyl v průběhu roku, pokusím se navrhnout na letošní rok spíše rizikovější variantu  

s menší vázanosti kapitálu v zásobách. Je to i z důvodu snahy vedení společnosti spíše  

o snižování těchto nákladů za připuštění si určitého rizika neuspokojení požadavků 

výroby. Proto jsem se rozhodl navrhnout dvě varianty, které pak na konci porovnám.  

První variantu navrhuji (rizikovější), při které z 69,15 % nedojde ke vzniku deficitu  

a výroba bude moci být uspokojena. Odpovídající bude zásoba materiálu o velikosti 

průměru plus poloviny směrodatné odchylky + 0,5(σ). Je to varianta výhodnější  

z hlediska nižší vázanosti kapitálu v zásobách, ale velmi riziková ke vzniku deficitu ve 

výrobě s pravděpodobností 30,85 %. 

Druhou varianta (bezpečnější), kterou navrhuji, představuje takové množství 

jednotlivých zásob, které budou schopny pokrýt spotřebu z 93,32 %. Tato hodnota 

pravděpodobnosti bude odpovídat zásobě materiálu o průměru plus směrodatné 

odchylky + 1,5(σ). Myslím si, že je to maximální hodnota pravděpodobnosti, protože 

kapacita skladu by už větší množství skladovaného materiálu jen stěží pokryla a vyšší 

hodnota vázanosti kapitálu by byla neekonomická. 
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Hodnotu signální zásoby jsem stanovil jako koeficient 4/30 u obalových materiálů 

(tabulka 8), protože doba od objednání materiálu až po přijetí na sklad trvá průměrně  

4 dny, v případě, že měsíc trvá 30 dní. 

 

Tab. 8: Signální hladina zásob a optimální objednací množství u standartních obalů 

Položky 

Průměr 

+0,5(σ) 

[ks] 

Průměr 

+1,5(σ) 

[ks] 

Signální 

zásoba 

(+0,5(σ)4)/30 

[ks] 

Signální 

zásoba 

(+1,5(σ)4)/30 

[ks] 

Objednací 

množství 

v minulosti 

[ks] 

Optimální 

objednací 

množství 

+0,5(σ) 

[ks] 

Optimální 

objednací 

množství 

+1,5(σ) 

[ks] 

Obal 1 44 762 62 051 5 968 8 273 29 496 44 762 62 051 

Obal 2 28 230 36 664 3 764 4 889 19 085 28 230 36 664 

Obal 3 7 887 11 388 1 052 1 518 11 678 7 887 11 388 

Obal 4 16 025 22 280 2 137 2 971 9 643 16 025 22 280 

Obal 5 12 435 16 695 1 658 2 226 10 743 12 435 16 695 

Obal 6 11 745 18 925 1 566 2 523 6 038 11 745 18 925 

Obal 7 7 888 11 850 1 052 1 580 9 345 7 888 11 850 

Obal 8 4 444 5 428 592 724 4 021 4 444 5 428 

 

V tabulce 8 jsem vypočítal výši signální zásoby a optimální objednací množství na 

letošní rok u obou variant. Tabulka obsahuje pro porovnání i hodnotu objednacího 

množství z loňského roku. Pokud bude spotřeba materiálu v současném roce shodná  

s předchozím obdobím, je možné znázornit budoucí průběh spotřeby. 

 

3.2 Změna nákladů po návrhu způsobu objednání 

Pro vyčíslení nákladů a jejich předpokládané úspory z vázanosti kapitálu v zásobách 

jsem vyjádřil průměrnou výši zásob při navrhovaném způsobu objednání a následně 

porovnal s výší zásob v minulosti. Průměrnou zásobu jsem určil jako průměr  

z maximální zásoby po objednávce a minimální zásoby těsně před jejím dodáním. 

Průměrnou vázanost kapitálu v zásobách dostaneme násobkem průměrné výši zásob 

jejich průměrnou pořizovací cenou. Předpokládaný pokles či zvýšení vázaného kapitálu 

v zásobách lze zjistit z rozdílu mezi rokem minulým a předpokladem v roce současném. 
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Tab. 9: Průměrná výše zásob, průměrná vázanost kapitál v zásobách a předpokládaná 

změna vázanosti 

Položky 

Prům. 

výše 

zásob 

v roce 

2013 

[ks] 

Prům. 

výše 

zásob 

v roce 

2014 

+0,5(σ) 

[ks] 

Prům. 

výše 

zásob 

v roce 

2014 

+1,5(σ) 

[ks] 

Pořizovací 

cena 

[Kč/ks] 

Průměrná 

vázanost 

2013 [Kč] 

Průměrná 

vázanost 

2014  

+0,5(σ) 

[Kč] 

Průměrná 

vázanost 

2014  

+1,5(σ) 

[Kč] 

Obal 1 24 435 23 533 34 483 11,27 275 384 265 221 388 624 

Obal 2 17 206 14 677 20 019 11,20 192 702 164 387 224 212 

Obal 3 9 422 4 177 6 394 14,48 136 435 60 480 92 590 

Obal 4 12 283 8 429 12 391 14,15 173 801 119 276 175 334 

Obal 5 9 223 6 502 9 199 11,34 104 592 73 728 104 322 

Obal 6 8 261 6 351 10 898 15,03 124 162 95 461 163 801 

Obal 7 5 561 4 208 6 718 12,27 68 239 51 632 82 425 

Obal 8 5 044 2 287 2 911 16,64 83 931 38 062 48 432 

Obal 9 5 017 2 559 3 701 16,84 84 481 43 091 62 327 

Obal 10 4 332 3 377 6 088 16,96 73 466 57 268 103 248 

Součet 1 317 192 968 605 1 445 315 

Rozdíl 348 587 -128 123 

 

 

Porovnáme-li výsledky vázanosti kapitálu z tabulky (tabulka 9) současného roku  

s rokem minulým dospějeme k závěru, že při riskantní verzi poloviční směrodatné 

odchylky +0,5(σ) bude úspora ve vázanosti kapitálu 348 587 Kč. Musíme si ale 

uvědomit riziko plynoucí z možného vzniku deficitu s 30,85 % pravděpodobností.  

Z důvodu toho, že se jedná o obal standardních rozměrů běžně k dostání od většiny 

dodavatelů již na druhý den, je tato varianta relativně možná ke zvážení. 

 

U bezpečné varianty se směrodatnou odchylkou + 1,5(σ), kdy riziko možného deficitu  

z nedostatku zásoby na výrobu je jen 6,68 %, vázanost kapitálu se tak zvýší  
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o 128 123 Kč oproti roku 2013. Tento navržený systém objednání, ale předpokládá 

vyšší objednací množství při menší frekvenci objednávání materiálu oproti loňskému 

roku. Sníží se tím náklady na objednání. 

 

Tab. 10: Náklady na vyřízení objednávky (poskytla firma) 

Příprava a vyhotovení objednávky  313 Kč 

Náklady na příjem zboží do skladu 152 Kč 

Celkem na jednu objednávku: 465 Kč 

 

Náklady na vyřízení objednávky byly ve společnosti Tipafrost, a.s. vyčísleny v tabulce 

10 jako součet přípravy a vyhotovení objednávky a nákladů na příjem zboží do skladu. 

 

 

Tab. 11: Změna počtu objednávek v roce 2014 oproti roku 2013 

Položky 

Předpokl. 

spotřeba 

za r. 2014 

[ks] 

Velikost objednávky Počet 

objed. 

2013 

[ks] 

Počet 

objed. 

2014 

+0,5(σ) 

[ks] 

Počet 

objed. 

2014 

+1,5(σ) 

[ks] 

Dosavadní 

množ. 

2013  

[ks] 

Navrhované 

množ. 2014 

+0,5 (σ) 

[ks] 

Navrhované 

množ. 2014 

+1,5(σ) 

[ks] 

Obal 1 433 404 29 496 44 762 62 051 15 10 7 

Obal 2 288 158 19 085 28 230 36 664 15 10 8 

Obal 3 73 634 11 678 7 887 11 388 6 9 6 

Obal 4 154 765 9 643 16 025 22 280 16 10 7 

Obal 5 123 663 10 743 12 435 16 695 12 10 7 

Obal 6 97 869 6 038 11 745 18 925 16 8 5 

Obal 7 70 876 9 345 7 888 11 850 8 9 6 

Obal 8 47 419 4 021 4 444 5 428 12 11 9 

Obal 9 47 706 3 635 4 566 5 748 12 13 8 

Obal 10 48 506 3 335 5 444 8 249 15 11 6 

Celkem 127 101 70 

Pokles počtu objednávek 26 57 
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Z výše uvedené tabulky 11 můžeme vidět pokles množství objednávek u obou verzí 

pravděpodobnosti. U riskantní verze je pokles objednávek při snížené vázanosti kapitálu 

v zásobách způsoben tím, že byl materiál v minulosti sice objednáván častěji, ale 

průměrně držená zásoba byla zbytečně vysoká. Výsledky snížení počtu objednávek na 

tento rok u obou verzí je znázorněn a vypočítán v následující tabulce 12. 

 

Tab. 12: Změna počtu objednávek materiálu 

Varianta +0,5 (σ) +1,5(σ) 

Pokles počtu objednávek [ks] 26 57 

Náklady na objednávku [Kč] 465 465 

Celkem [Kč] 12 134 Kč 26 589 Kč 

 

U riskantní varianty +0,5(σ) je dosažená úspora 12 134 Kč u bezpečnější varianty  

+ 1,5(σ) pak více jak dvojnásobná s hodnotou 26 589 Kč. U bezpečnější varianty se 

směrodatnou odchylkou + 1,5(σ), kde vyšla větší vázanost kapitálu, se pokusím spočítat 

možnost, kdyby společnost vložila finanční prostředky, které by byly vázány v zásobách 

na termínovaný účet u své banky na tento rok (tabulka 13). Současná úroková míra na 

termínovaném účtu společnosti je 0, 95 % p.a. 

 

 

Tab. 13: Změna nákladů po zavedeném systému objednání 

Úspora nákladů při menším počtu objednávek  

Pokles počtu objednávek [ks] 57 

Náklady na objednávku [Kč] 465 

Celkem [Kč] 26 505 

Předpokládané ztráta díky větší vázanosti zásob 

Předpokládaná ztráta [Kč] -128 123 

Získaný úrok [%] 0,95 

Celkem [Kč] -1 217 

Celkový výsledek [Kč] 25 288 
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U tohoto navrženého systému objednávání dojde k poklesu nákladů na objednávku. 

Celková úspora nákladů při nižším počtu objednávek činí 26 505 Kč a díky vyšší 

vázanosti kapitálu v zásobách by společnost přišla o částku - 1 217 Kč, v případě, že by 

uspořené peníze vložila na termínovaný účet. Celková úspora po zavedení 

navrhovaného systému objednávání by pak činila 25 288 Kč. 

 

I když u této navrhované metody je částka uspořených nákladu opravdu minimální, 

vidím zde i výhodu ve smyslu větší zajištěnosti zásob (93,32%) a snížení rizika ztráty  

z nedostatku materiálu, při kterém hrozí i zastavení výroby. Na druhou stranu, ale 

změna objednacího množství povede u některých materiálů k větší vázanosti kapitálu, 

který může firma využit vhodněji. Jako velký problém zde vidím především omezení 

skladovací kapacity, která je již dnes dostatečně využita a při větší zajištěnosti zásob by 

pak nemusela stačit. Proto bych doporučil variantu rizikovější se směrodatnou 

odchylkou pouze +0,5 (σ) sice s menším zajištěním zásob, ale úsporou vázanosti 

kapitálu v zásobách ve výši 348 587 Kč. 

Z hlediska zaměření této práce na snižování nákladů by za úvahu stála ještě riziková 

varianta bez směrodatné odchylky 0 (σ) s 50% pravděpodobností vzniku deficitu ve 

výrobě, kde by pak byla úspora z vázanosti kapitálu v zásobách v roce 2014 u těchto  

10 typů 586 942 Kč a úspora nákladů na objednávky by činila 3 214 Kč oproti roku 

2013. 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem zkoumal systém zásobování a skladování ve společnosti 

TIPAFROST, a. s. a možnost minimalizace nákladů těchto činností. V úvodu této práce 

jsem popsal potřebný teoretický základ k tomu, abych ho mohl aplikovat praktickou 

část. Podnik, kterým jsem se zabýval, je společnost TIPAFROST, a. s., která se zabývá 

výrobou mražených krémů. Společnosti je na trhu od dubna roku 1992 a za dobu 

existence prošla množstvím velkých i malých změn. 

V úvodu praktické části jsem představil celou společnost (zejména její historii, vize  

a hodnoty) a v další části jsem pak schematicky zobrazil organizační strukturu 

společnosti a její zásobování a skladování.   

V další fázi práce jsem se také zaměřil na používaný informační systém ve společnosti 

TIPAFROST, a.s., (konkrétně program HELIOS). Analyzoval jsem používání 

informačního systému ve společnosti a hledal další možnosti jeho efektivního využití. 

Po zhodnocení všech okolností jsem dospěl k názoru, že společnost TIPAFROST, a.s. 

využívá informační systém HELIOS dostatečně, ale na komplexní využití IS, zatím 

společnost nehodlá investovat.  

Dále jsem se zabýval kritérii výběru dodavatelů, což je jeden z nejdůležitějších procesů 

ve výrobní společnosti. S pomocí vedoucího pracovníka jsme vytvořili formální audit 

výběru dodavatelů, který bude následně sloužit pro nejlepší výběr všech dodavatelů.  

V poslední částí jsem pomocí nákladové analýzy ABC a nákladové analýzy XYZ získal 

přehled o skupinách druhů materiálů, které jsou ve společnosti TIPAFROST, a.s. na 

skladě. Na základě výsledků analýz jsem pak doporučil zefektivnění skladu úpravou 

jeho položek. Při analýze ABC-XYZ jsem také zjistil, že by společnost  

TIPAFROST, a.s. potřebovala upravit výši svých pojistných zásob, což lze učinit  

z vypočítaných hodnot (na základě výsledků u jednotlivých skupin zjistí firma u každé 

ze skupin výši pojistných zásob). 

Pro komplexní realizaci zlepšení řízení zásob u společnosti TIPAFROST, a.s. je také 

nutné, aby byl její systém změněn tak, že bude schopen upozorňovat na chybějící 

položky na skladě.  
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Na základě diskusí a odborného odhadu pracovníků společnosti TIPAFROST, a.s. jsme 

došli k závěru, za pomoci účinného řízení zásob může společnost dosáhnout snížení 

nákladů s nimi spojených. V případě zakoupení nadstandartních funkci informačního 

systému HELIOS RED, by společnost efektivněji vedla proces nákupu a prodeje, kde 

by přibyla funkce automatické objednání. Společnost však nehodlá prozatím do svého 

IS dále investovat. Jedná se tedy o navržené opaření, které lze aplikovat v budoucnu.  

Po zavedení všech navržených opatření jsme po diskusi s vedoucím pracovníkem 

společnosti došli k závěru, že v případě zakoupení chybějících balíčků v IS HELIOS 

RED, po zavedení nového dodavatelského auditu, který přísněji kontroluje jednotlivé 

dodavatele a po úpravě všech skladových položek pomocí metody ABC-XYZ by 

společnosti TIPAFROST a. s. dosáhla úspory nákladů na zásobování a skladování. 

Ovšem velký problém zde vidím především v omezení skladovací kapacity, která je již 

dnes dostatečně využita a při větší zajištěnosti zásob by pak nemusela stačit. Proto bych 

doporučil variantu rizikovější se směrodatnou odchylkou pouze +0,5 (σ) sice s menším 

zajištěním zásob, ale úsporou vázanosti kapitálu v zásobách ve výši 348 587 Kč. 
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