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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací z hlediska 

matematických a statistických metod. Rozhodl jsem se vypracovat téma řízení zásob 

vybrané provozovny, u které jsem konal školní praxi. Poté jsem konstruktivně vytvořil 

celkovou analýzu objektu a provedl za pomocí metod řízení zásob patřičné kroky 

k vytvoření návrhu softwarové aplikace pro snadnější řízení. 

Abstract 

Bachelor´s thesis aims to support the development of software applications from the point 

of view of mathematical and statistical methods. I decided to develop the theme of the 

supply management of the selected establishment, in which I did the school practice. 

I constructively created a global analysis of the object and by using the methods of supply 

management the appropriate steps to create the design of software applications for easier 

management. 
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ÚVOD 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral téma, které se zabývá řízení zásob. V mém 

případě řízení nákupu zboží a surovin v provozovně, která se věnuje výrobě a rozvozu 

jídla. Majitel provozovny si nepřeje být zveřejněný, tudíž je v této práci označený jako 

Vedoucí. Stejně tak i provozovna je pojmenovaná ABC. Práce je rozdělena do několika 

kapitol. Každá kapitola se věnuje výhradně své problematice. 

V první kapitole se zabývám čistě jen na teoretická východiska a metody pro řízení zásob. 

V jednotlivých částí rozepisuji prvotní znaky a vlastnosti potřebné problematiky pro další 

zpracování celé práce. Některé atributy, jako jsou zásoby, jsem rozdělil do samostatného 

členění podle funkce v podniku či provozovně. Dále jsem rozebral jisté základní metody 

řízení, abych lépe rozpoznal, jakou metodou se ve své práci mám zabývat, a jaké potřebné 

algoritmy, funkce a vstupní data budu potřebovat pro nalezení a sestavení odpovídající 

softwarové aplikaci. 

V další kapitole, která se věnuje pouze analýze zkoumané provozovny, stručně seznamuji 

čtenáře se základními informacemi o vybrané provozovně. Poté detailně popisuji 

používané zboží a suroviny, které jsem rozdělil pro přehlednost do pěti kategorií. Každá 

kategorie obsahuje tabulku, ve které jsou vypsány zařazené prvky podle vlastností. 

Následně jsem jednotlivé prvky popsal z pohledu spotřeby v provozovně. Poslední část 

této kapitole chronologicky popisuje fázi nakupování (zásobování). Zde popisuji kdy, 

jak často a co všechno se při nakupování (zásobování) dováží a jakým způsobem 

se jednotlivé prvky nakupují, popřípadě objednávají.  
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Poslední kapitola této práce je samotný návrh vlastního řešení. Za pomocí programu 

Microsoft Excel 2013 a jeho vývojovém prostředí, jsem vytvořil aplikaci na řízení zásob 

zboží v provozovně ABC. Aplikace se skládá z několika částí, které jsem detailně popsal 

v jednotlivých kapitolách návrhu řešení. Na úvod jsem čtenáře obeznámil s prostředím, 

ve kterém jsem pracoval, poté jsem se věnoval popisu funkcí jednotlivých částí a nakonec 

jsem v závěru zhodnotil výsledek aplikace a přínos pro provozovnu ABC. V každé části 

je uvedena její hlavní funkce, její záměr a způsob jakým zpracovává data včetně obrázků 

pro snadnější pochopení. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je uplatnění vybraných matematických a statistických 

metod pro podporu vývoje software ve zvoleném podniku, určený zejména pro řízení 

vybraných druhů zásob, jenž firma potřebuje pro výrobu produktů. Zaměřím se tedy 

na metody, které se používají pří řízení zásob. Po důkladné analýze problémů provozovny 

budu moci, na základě těchto získaných dat, zjistit aktuální zásobovací stav firmy, její 

nedostatky a popřípadě i chybné procesní jednání. V návaznosti na zmíněnou analýzu 

budu schopný pomocí matematických a statistických metod vypočítat jednotlivá 

výpočetní odvětví dané problematiky a vytvořit tak pro provozovnu návrh jednoduché 

softwarové aplikace, která jí pomůže určovat přesný počet potřebných zásob jednotlivých 

sortimentů. 

Postupy zpracování budou vycházet z analýzy problémů provozovny ABC. 

V jednotlivých částí analýzy popíšu získané informace od vedoucího provozovny 

doplněné potřebnými daty pro následné zpracování. Tyto informace upravím 

do požadované formy tak, abych mohl využít jeden z modelů řízení zásob, a to model 

nezávislé poptávky. Za použití vzorců normy pojistné zásoby zjistím, jaká jsou minimální 

hranice zboží, aby chod provozovny nebyl narušen či dokonce pozastaven. V neposlední 

řadě budu mít dostatek výsledků pro návrh softwarové aplikace, kterou budu programovat 

v MS Excel 2013 VBA. Návrhem této aplikace se budu snažit usnadnit systém 

v nakupování a skladování zboží tak, aby nedošlo k momentálním častým problémům, 

a to nedostatek surovin. Aplikace s naimplementovanými funkcemi by měla pracovat 

na způsobu průběžné kontroly surovin, a také upozorňovat Vedoucího na minimální 

hranici každého sortiment. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části popíšu a vysvětlím některé z metod, které budu používat při analýze 

provozovny a posléze i k návrhu řešení. Pokusím se z následujících podkapitol najít 

nejvhodnější metodu k zjištění potřebných údajů tak, abych pečlivě vyhodnotil aktuální 

situaci v provozovně a správně vydedukoval návrh řešení. 

Nejprve si uvedeme některé základní pojmy teorie o řízení zásob, které budeme používat 

(1, s. 48). 

Zásobu můžeme chápat jako část užitných hodnot, které byly již vyrobeny, ale dosud 

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

Zásoba by měla být na jednu stranu co nejmenší, kvůli vázání kapitálu a prostředků na její 

udržování, na druhou stranu co největší, aby vyhověla požadavkům. Jak je patrné, tak obě 

hlediska jsou si opakem, tudíž vedení podniku či prodejní organizace musí volit mezi 

nimi kompromis, který spočívá v tom, že velikost zásob musí být řízena (1, s. 48). 

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

obsah je definován podle účelu použití. V našem případě nám bude bohatě stačit znát dvě, 

a to fyzická zásoba a aktuální zásoba. 

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

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

 Aktuální zásoba je rozdíl mezi fyzikou zásobou a nesplněných požadavků 

na výdej položek, popřípadě součet fyzické zásoby s dosud nevyřízenými 

objednávkami na doplnění zásob. Aktuální zásoba se zvětšuje po potvrzení 

objednávek nebo po vydání výrobních příkazů a zmenšuje při uplatnění 

požadavku na výdej (5, s. 80). 

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

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

složení, aby se zajistila nepřerušovaná výroba ve výrobním podniku či, aby byly 

uspokojovány požadavky zákazníků, přičemž celkové náklady spojené s touto činností 

by měly být co nejmenší (1, s. 48). 
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Řízení zásob obsahuje nejen samotné existence zásob a jejich vývoje, ale také péči 

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

všech dostupných rezerv. To by mělo být hlavním pozorovacím prvkem každého 

podniku. Správné řízení zásob může hodně přispět ke zlepšení výsledku hospodářství 

a samozřejmě k úspěchu podniku na trhu (5, s. 69). 

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

vzniku dělíme na závislou a nezávislou poptávku.“ 

 Závislá poptávka je stanovena podle požadavků výroby, tzn. výrobky vyráběny 

na sklad nebo zhotoveny na zakázku. 

 Nezávislá poptávka přichází náhodně, přičemž podnik resp. prodejní organizace 

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

má zejména poptávka po hotových výrobcích nebo potřeba náhradních dílů 

(servis, opravy). Nezávislou poptávku lze pouze předpovídat, a to pomocí 

statistických metod (1, s. 49). 

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

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

jednotlivých skupin zásob, ale i v rámci zásob jako celek (5, s. 69). 

2.1 Druhy zásob podle funkce v podniku 

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

jejich funkce jsou rozděleny do pěti skupin (5, s. 73). 

2.1.1 Rozpojovací zásoby 

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

články řetězce nebo procesy. Rozpojování výstupů může mít dva cíle. Jeden je vyrovnat 

buď časový nebo množstevní nesoulad mezi jednotlivými procesy, a druhý tlumit nebo 

úplně zachytit náhodné výkyvy. Rozpojovací zásoby se dále člení na čtyři 

skupiny: obratová, pojistná, vyrovnávací a předzásobení (5, s. 73-74). 
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 Obratová zásoba má na starost nákup, výrobu nebo dopravu v dávkách. Velikost 

takové dávky je větší než potřeba 

 Pojistnou zásobu vytváříme zejména za účelem, aby požadované míry vykryly 

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

či spotřebovávaných položek. 

 Vyrovnávací zásobu využíváme při nepředvídatelných okamžicích výkyvů mezi 

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

v množství anebo v čase. 

 Zásoba pro předzásobení tlumí předvídané větší výkyvy jak na výstupu, 

tak i vstupu. Je vytvářena buď opakovaně, pravidelně nebo jednorázově         

(5, s. 73-74). 

2.1.2 Zásoby na logistické trase 

Pod zásobami na logické trase si můžeme představit materiály nebo výrobky, které mají 

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

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

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

se bere od bodu, kdy je dodávka připravena k naložení, až do zaevidování 

do systému u příjemce. 

 Zásoba rozpracované výroby obsahuje materiály a díly, jenž byly zadány 

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

materiálu či dílů a končí uskladněním hotového výrobku (5, s. 74). 

2.1.3 Technologické zásoby 

To tohoto oddílu patří materiály a výrobky, které před dalším zpracování potřebují 

z technických důvodů nějakou dobu na uskladnění, aby získaly potřebné vlastnosti. Bývá 

často součástí technologického procesu, proto by měla být zařazena do rozpracované 

výroby, ale z důvodu tradice a specifičnosti je oddělaná, např. vysoušení dřeva, zrání 

sýrů, vína nebo piva. Lze do této kategorie zařadit i zásoby hromadných materiálů, 
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aby se zajistilo jejich standartní složení, např. skládky železné rudy, mísiče surového 

železa u vysokých pecí (5, s. 75). 

2.1.4 Strategické zásoby 

Hlavním úkolem je, aby zajistila přežití podniku v případě nepředvídaných kalamitách 

v zásobování způsobeny živelnými pohromami, válek nebo stávek. Strategické zásoby 

se nedají počítat mezi řízení zásob v obvyklém smyslu, jelikož o vytvoření i velikosti 

rozhoduje vrcholný management (5, s. 75). 

2.1.5 Spekulační zásoby 

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

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

řízení zásob předčasně. Představují tak specifický druh zásob pro předzásobení a může 

být použit i pro řízení zásob obvyklým smyslem (5, s. 75). 

2.2 Model závislé poptávky 

V této části probereme základní model řízení zásob, který nám umožní určit dostatečnou 

velikost objednávky jedné položky zásob, která minimalizuje náklady na pořízení 

a údržbu (1, s. 49). 

Pro použití tohoto modelu je zapotřebí, aby: 

 čerpání položky ze zásob bylo nenáhodné, 

 pořizovací lhůta a velikost dodávek položky bylo konstantní, 

 nákupní cena položky byla nezávislá na velikosti objednávky, 

 se nepřipouštělo nedostatek zásob položky, 

 k doplnění zásob položky docházelo v jednom časovém okamžiku (1, s. 49). 

Zde se pravidelně objevují shodné dodávkové cykly. Pro názornou ukázku jsem jeden 

z cyklů překreslil a zobrazil na obrázku 1. Časová osa t, na vodorovné ose, představuje 

plynoucí čas a na svislé ose se zobrazuje množství spotřebované položky během této doby 
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t. Tučně zvýrazněná úsečka, která spojuje bod q na svislé ose s bodem tc na časové ose, 

znázorňuje průběh čerpání položky z dodávky doby t (1, s. 50). 

Pro úplnost popíši i další symboly na obrázku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

(1, s. 50).  

 

Obrázek č. 1: Dodávkový cyklus řízení zásob 

(Zdroj: 1, s. 50) 

Tento model vyžaduje určit optimální velikost dodávky, označíme ji q*, která 

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

se skládají ze dvou dalších, a to skladovací náklady (Ns) a dodávkové náklady (Nd). 

Skladovací roční náklady jsou vyjádřeny součinem c1*q/2, kde koeficient c1 představuje 

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

představit např. náklady na držení finančních prostředků nebo náklady na správu zásob. 

Druhá část rovnice vyjadřuje průměrný stav zásob v jednom cyklu. Dodávkové roční 

náklady jsou vyjádřen podobným součinem, a to c2*Q/q, kde koeficient c2 představuje 

pořizovací náklady jedné dodávky položky. Pod tímto si pro změnu můžeme představit 

náklady na dopravu nebo náklady na kontrolu a uskladnění dodávky. Zlomek Q/q 

vyjadřuje počet dodávek, přičemž pod číslem Q se skrývají celkové požadované množství 
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položky za jeden rok. Po sečtení těchto dvou nákladu a dosazením rozepsaných součinů 

dostaneme funkci celkových ročních nákladů, kterou označujeme N(q), 

  𝑁(𝑞) = 𝑁𝑠 + 𝑁𝑑 =
𝑐1𝑞

2
+  

𝑐2𝑄

𝑞
 (1, s. 50).   (1.1) 

Dále se podíváme na vyjádření dílčích částí naší funkce, které se používají k dalším 

potřebným výpočtům. Za pomocí derivací lze naši funkci upravit do tvarů, ze kterých 

se vyjádří požadovaná hodnota k určení její velikosti. 

 Hodnota optimální velikosti dodávky (q*) vypočítáme za pomocí funkce N(q), 

kterou derivujeme podle proměnné q. Poté vypočtenou derivaci položíme rovno 

nule a dostaneme rovnici ve tvaru 

   
𝑑𝑁(𝑞)

𝑑𝑞
=  

𝑐1

2
−  

𝑐2𝑄

𝑞2
= 0,     (1.2) 

kde řešením je číslo q*, které vyjádříme vzorcem 

  𝑞∗ =  √
2𝑄𝑐2

𝑐1
      (1.3) 

který je známý jako „Harrisův-Wilsonův vzorec“. 

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

N(q*) minimálních ročních nákladů dodávek dostaneme vzorec 

  𝑁(𝑞∗) =  √2𝑄𝑐1𝑐2 .     (1.4) 

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

dodávky. Délku jednoho cyklu při optimální velikosti dodávky určuje právě 

převrácená hodnota tohoto zlomku, označená jako 𝑡𝑐
∗, a to ve tvaru 

  𝑡𝑐
∗ =  

𝑞∗

𝑄
 .      (1.5) 

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

pravoúhlých trojúhelníků z obrázku 1, a to 

  𝐵𝑜 =  
𝑞∗𝑡𝑑

𝑡𝑐
∗  (1, s. 51).     (1.6) 

2.2.1 Posouzení odchylky od optimální velikosti dodávky 

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

realizovat optimální velikost dodávky q*. Pro tento případ je vhodné zvolit velikost 
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dodávky položky, která je od optimální velikosti odlišná. Poté musíme posoudit, jak se 

hodnota vzniklých nákladů, vzorec (1.1), změní vůči její optimální hodnotě, vzorec (1.4). 

Z výše uvedených údajů sestavíme vzorec (1.7), kde v čitateli jsou náklady dodávky 

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

velikost 

  
𝑁(𝑘𝑞∗)

𝑁(𝑞∗)
=  

𝑐1𝑘𝑞∗

2
+ 

𝑐2𝑄

𝑘𝑞∗

√2𝑄𝑐1𝑐2
 (1, s. 51).    (1.7) 

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

po úpravě zjednodušený vzorec ve tvaru 

  
𝑁(𝑘𝑞∗)

𝑁(𝑞∗)
=  

1

2
(𝑘 +

1

𝑘
) (1, s. 52).    (1.8) 

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

násobky kq* (1, s. 52). 

Tabulka č. 1: Tabulka změn poměru N(kq*) / N(q*) 

(Zdroj: z 1, s. 52) 

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

0,8 o 20 %méně 1,025 o 2,5 % více 

0,9 o 10 % méně 1,0056 o 0,56 % více 

1,1 o 10 % více 1,0045 o 0,45 % více 

1,2 o 20 % více 1,017 o 1,7 % více 

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

zobrazuje procentuální změnu dodávky vůči optimální, ve třetím sloupci je hodnota 

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

vůči optimální velkosti dodávky (1, s. 52). 

2.2.2 Případ velikosti dodávek v násobném množství 

V této části se budeme zabývat nikoliv velikosti dodávek, které nabývají libovolné 

hodnoty, ale zaměříme se na dodávky dodávány v násobcích jistého množství 

označovaného jako m. Pro optimální velikost dodávky nemůžeme využít derivaci funkce 
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N(q), protože tato funkce je definována pro diskrétní hodnoty q. V tomto případě musíme 

postupovat trochu jinak (1, s. 54). 

 Když použijeme pro optimální množství v dodávce naše známé označení q*, pak 

musí platit dvě nerovnice: 

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

 

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

  𝑐1
𝑞∗

2
+ 𝑐2

𝑄

𝑞∗ ≤  𝑐1
𝑞∗−𝑚

2
+ 𝑐2

𝑄

𝑞∗− 𝑚
.    (2.0) 

 Po algebraických úpravách dostaneme první podmínku pro q*, a to 

  𝑞∗(𝑞∗ − 𝑚) ≤  
2𝑄𝑐2

𝑐1
.     (2.1) 

 

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

dostaneme 

  𝑐1
𝑞∗

2
+ 𝑐2

𝑄

𝑞∗ ≤  𝑐1
𝑞∗+𝑚

2
+ 𝑐2

𝑄

𝑞∗+ 𝑚
.    (2.2) 

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

ve tvaru 

  𝑞∗(𝑞∗ + 𝑚) ≥  
2𝑄𝑐2

𝑐1
.     (2.3) 

 Nakonec po všech těchto krocích a úpravách dostaneme optimální velikost 

objednávky q* ve tvaru nerovnice 

  𝑞∗(𝑞∗ − 𝑚)  ≤  
2𝑄𝑐2

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

2.3 Model nezávislé poptávky 

V této kapitole se budeme zabývat modelem řízení zásob při nezávislé poptávce, tedy 

tehdy, kdy čerpání položky ze zásoby je náhodné, to znamená, že příchod požadavků 

a jejich velkost je náhodný. Bereme tedy v úvahu, že pořizovací lhůta je buď náhodná 

anebo pevně daná. Ukážeme si některé parametry řízení zásob tohoto modelu, které byly 
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v předchozí kapitole označeny jako signální úroveň, a také parametry pro velikost 

pojistné zásoby (1, s. 56). 

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

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

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

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

která se s časem nemění (1, s. 56). 

2.3.1 Určení doby „kdy objednat“  

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

využívá porovnání aktuální zásoby se signální úrovní a druhá varianta využívá také 

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

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

což je při každém výdeji položky. Signál, který oznamuje vystavení objednávky 

k doplnění zásob, se vydává okamžitě, jak klesne velikost její aktuální zásoby 

pod signální úroveň tak, aby k opětovnému doplnění velikosti zásoby položky došlo 

ve chvíli vyčerpání veškerých zásob. Signální úroveň musí mít takovou hodnotu, 

aby během procesu doručování nemohla zásoba položky být zcela vyčerpána (1, s. 57). 

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

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

(1, s. 57). 

2.3.2 Určení „kolik objednat“ 

Na tuto problematiku se v praxi také využívají dvě varianty, a to podle velikosti 

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

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

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

a  velikostí aktuální zásoby položky právě v okamžiku vyslání signálu. Tím pádem nám 
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vznikají, díky kombinaci těchto variant, čtyři objednací systémy => (Bo,Q), (Bo,S), 

(Bk,Q), (Bk,S) (1, s. 57). 

Signální úroveň musím být dostatečně vysoká, aby nejen pokryla očekávanou poptávku 

během pořizovací lhůty, ale také aby pokryla nečekané výkyvy, které mohou byt 

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

Aby se předešlo nečekaným výkyvům, stanovuje se tzv. pojistná zásoba, označena 

jako zp. Její hlavní činností je zachycovat možné odchylky skutečného průběhu čerpání 

zásob od jejího očekávaného průběhu (1, s 57). 

Na obrázku 2 názorně zobrazíme čerpání položky ze zásob a jejích dodávek pro jeden 

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

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

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

 určuje 

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

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

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

zásobu vyčerpá (1, s. 57-58). 

 

Obrázek č. 2: Znázornění průběhu poptávky a objednávek 
(Zdroj: 1, s. 58) 
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2.3.3 Objednací systémy 

Objednací systémy se používají v souvislosti s řízením zásob jednotlivých skladovacích 

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

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

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

dispoziční zásoby pod určitou úroveň, tedy pod objednací úroveň (5, s. 100). 

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

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

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

dodávky do skladu. Tuto dobu nazýváme pořizovací lhůtou a označujeme ji tp.“ (5, s. 100) 

U nákupní objednávky se pořizovací lhůta skládá z několika činností: 

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

s dodavatelem; 

 zhotovení a doručení dodávky, popřípadě uzavření smlouvy; 

 dodací lhůta dodavatele; 

 uskladnění; 

 kontrola dodávky a příjemky; 

 zaevidování příjmu dodávky do skladu (5, s. 100). 

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

na používaném způsobu plánování a operativního řízení výroby. Některý spotřební 

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

se pořizovací lhůta skládá z: 

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

zakázky; 

 přípravného času, který obsahuje dva druhy paralelních činností: 

 seskupení a nachystání potřebných materiálů a dílů pro výrobu nebo 

montáž;  
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 přichystání výrobních postupů, vydání příkazů; 

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

důvodů; 

 průběžné doby výroby nebo montáže, která obsahuje zpracování a přestavovací 

časy, dále dopravní a čekací doby mezi operacemi; 

 kontroly příjemky a zhotovené dodávky; 

 času na uskladnění a zaevidování dodávky do skladu (5, s. 100-101). 

2.3.4 Objednací úroveň 

Objednací úroveň musí být natolik velká, aby pokryla jak již zmíněnou očekávanou 

poptávku během pořizovací lhůty, tak i vykrývala náhodné výkyvy velikosti poptávky 

a popřípadě prodloužení pořizovací lhůty. Na výkyvy těchto dvou druhů je určena 

pojistná zásoby s normou Zp, která je blíže popsána v další části (5, s. 104). 

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

  𝐵𝑜 = 𝑝 ∗ 𝑡𝑝 +  𝑍𝑝 (5, s. 104).    (2.5) 

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

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

značíme Zpk. Zpk je vždy větší než Zp u systému s průběžnou kontrolou zásoby (5, s. 104). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vhodná metoda pro zjištění např. průběhu čerpání zásob během jednoho cyklu je regresní 

analýza ve tvaru  

  𝑧 =  𝑏1 +  𝑏2𝑡,     (2.7) 

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

regresní přímky. Dále musíme určit parametry pro b1 a b2 

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

2 − 𝑛 ∗ 𝑡´2)𝑛
𝑖=1⁄ ,    (2.8) 

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

  𝑧´ =  
1

𝑛
∑ 𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1 , 𝑡´ =

1

𝑛
∑ 𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1  (1, s. 58-89).   (2.9) 

„Hodnota parametru b2 regresní přímky udává průměrnou hodnotu velikosti čerpání 

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

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

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

2.3.6 Určení normy pojistné zásoby 

V této podkapitole se budeme zabývat problematikou normy pojistné zásoby v průběhu 

tzv. intervalu nejistoty, což je doba trvající od chvíle, kdy je naposledy známa skutečná 

výše zásoby položky, do chvíle příjmu dodávky položky do skladu. Pojistná zásoba 

zachycuje odchylky skutečného průběhu čerpání položky z aktuální zásoby 

od plánovaného průběhu čerpání položky. Tyto výkyvy mohou být způsobeny výchylkou 

pořizovací lhůty nebo kolísáním velikosti poptávky (1, s. 61). 

Zaměříme se na případ, kdy k objednávce dojde ihned, když velikost aktuální zásoby 

klesne pod bod Bo. Dále budeme předpokládat, že skutečná spotřeba položky během 
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intervalu nejistoty bude náhodnou veličinou, označená jako X, která má normální 

rozdělení se střední hodnotou (pro nás bod Bo) a celkovou směrodatnou odchylku 

poptávky, označená jako 𝜎𝑐 (1, s. 61). 

Stanovíme si směrodatnou odchylku pro případ, kdy poptávka i délka pořizovací lhůty 

jsou náhodnými veličinami. Naměřené hodnoty poptávky zapíšeme jako časovou řadu y1, 

y2,…, yn, kde yj značí hodnotu spotřeby položky během období tj, j = 1, 2,…,n, přičemž 

n je počet období, která jsou pevně dána (den, týden, měsíc), během kterého byla zjištěna 

velikost poptávky. Pokud hodnota poptávky nevykazuje trend, můžeme ji prohlásit 

za ustálenou. Poté vypočteme průměrnou velikost poptávky a rozptyl velikosti poptávky 

vzorcem 

 𝑦´𝑝 =  
1

𝑛
∑ 𝑦𝑗

𝑛
𝑗=1 , 𝑠𝑝

2 =  
1

𝑛−1
[∑ 𝑦𝑗

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

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

pořizovací lhůty 𝑡𝑑1
, …, 𝑡𝑑𝑚

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

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

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

 𝑡´𝑑 =   
1

𝑚
∑ 𝑡𝑑𝑖

𝑚
𝑖=1 , 𝑠𝑑

2 =  
1

𝑚−1
[∑ 𝑡𝑑𝑖

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

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

vzorec 

  𝑠 ≈ 0,25(𝑡𝑑𝑚𝑎𝑥
−  𝑡𝑑𝑚𝑖𝑛

),    (2.12) 

kde 𝑡𝑑𝑚𝑎𝑥
 𝑎 𝑡𝑑𝑚𝑖𝑛

 jsou nejvyšší a nejnižší hodnoty pořizovací lhůty. Z těchto parametrů 

pak pro odhad celkové směrodatné odchylky poptávky platí 

  𝜎𝑐 =  √𝑡´𝑑 ∗ 𝑠𝑝
2 + 𝑦´𝑝

2 + 𝑠𝑑
2.   (2.13) 

Z těchto parametrů určíme bod Bo vzorcem 

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

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

k vyčerpání zásoby, tedy poptávka během pořizovací lhůty bude menší než bod 

Bo.“ Pro α určíme normu pojistné zásoby za pomocí pravděpodobnosti  

  P(X ≤ Bo + zp) ≥ α.    (2.15) 

Když tuto pravděpodobnost vyjádříme za pomocí distribuční funkce normovaného 

normálního rozdělení náhodné veličiny X, dostaneme 

  𝐹𝑁 (
𝐵𝑜+ 𝑧𝑝−𝐵𝑜

𝜎𝑐
) ≥  𝛼, tedy 𝐹𝑁 (

𝑧𝑝

𝜎𝑐
) ≥ 𝛼.   (2.16) 

„Protože argument 
𝑧𝑝

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

normovaného normálního rozdělení, dostaneme odtud pro normu pojistné zásoby 

vzorec:“ 

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

2.4  Stejnoměrná a nárazová poptávka 

Stejnoměrná poptávka značí, že požadavky na výdej přichází trvale s menším kolísáním 

velikosti v čase. Tato poptávka je typická právě pro nezávislou poptávku po konečných 

výrobcích. Nicméně není neobvyklé, že se stejnoměrná poptávka projeví na závislé 

poptávce, a to zejména při trvalé výrobě určitého výrobku nebo skupiny odlišných 

výrobků, ale v menším množství (5, s. 77). 

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

vytváří různé výrobky od sebe odlišné a pouze v některých časových intervalů. 

Z toho plyne, že potřeba materiálu a dílů pro konečné výrobky není trvalá, 

ale nárazová => časový interval mezi dvěma požadavky na různé výrobky jsou dlouhé, 

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

poptávky nemůžeme vycházet z průměrné roční potřeby, což nám stěžuje určení okamžik 

a velikost potřeb materiálů a dílů pro jednotlivé dodávky konečného výrobku (5, s. 77). 
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2.5 Plán potřeby dodávek 

Při řízení zásob se můžeme setkat s problémem, že objednací systém nemusí být vhodný 

či dokonce i možný. Jsou to hlavně položky, které mají nezávislou poptávku, ale označují 

se sezónností. Objednací úroveň by se v těchto případech musela počítat znova při každé 

kontrole výše dispoziční zásoby, protože velikost očekávané poptávky za pořizovací 

lhůtu závisí na datu kontroly. Pro praxi je tedy toto řešení absolutně nevyhovující. 

Existuje další příklad, kdy položky jsou kombinací závislé a nezávislé poptávky, 

která je výhradně trvalá, ale velikost součtu potřeb v jednotlivých období 

je kolísavý (5, s. 109). 

Nákup takových kombinovaných položek je zapotřebí plánovat. Na základě statistických 

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

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

podle programu (5, s. 110). 

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

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

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

potřeby dokonce i na den.“ (5, s. 110) 

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

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

umístění nákupních objednávek (5, s. 110). 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 

V této části se věnuji výhradně analýze provozovny z pohledu spotřebního materiálu 

a surovin. Na základě svého pozorování jsem vybral nejpoužívanější suroviny a spotřební 

materiály, které jsou pro chod provozovny základními faktory, a rozdělil je do 

jednotlivých kategorií. S majitelem jsem prošel faktury za nákup surovin za posledního 

půl roku, tedy období od října 2017 do března 2018, z kterých jsem vybral níže 

vypracované suroviny a materiály. Dále jsem aktivně pozoroval a zaznamenával spotřebu 

jednotlivých prvků, abych mohl v části návrhu řešení pracovat na odstranění nedostatků 

a zjednodušit tak řízení zásob celé provozovny. 

3.1 Představení zkoumané provozovny 

Název: provozovna ABC 

Činnost: výroba a prodej pizzy 

Majitel provozovny: Vedoucí 

Právnická forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

Zahájení provozování: 17.08.2012 

Provozovna v letošním roce oslaví již šestý rok své existence. Za poměrně krátkou dobu 

se jméno provozovny rozneslo do značně velkého okolí. Tím se rozšířil i sortiment, který 

provozovna nabízí. Činnost provozovny je z větší části založena na rozvozu jídla, 

což pokrývá přibližně 70% celkových objednávek. V porovnání s konkurencí v okolí 

patří provozovna ABC k oblíbeným pizzeriím. 

Z pohledu informačních technologií je provozovna takřka netknuta. Vedoucí všechnu 

svoji dokumentaci shromažďuje v papírové podobě, výjimkou jsou statistické údaje 

o tržbách, které má zaznamenané pouze v MS Excelu 2013 ve formě tabulek. Proto jsem 

se rozhodl věnovat svoji práci na zlepšení stávající situace v provozovně z pohledu 

informačního systému. Účetnictví je vedeno v externím systému, který na funkci systému 

řízení zásob nemá přímý vliv. 
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3.2 Suroviny dle kategorií 

Pro přehlednost jsem rozdělil suroviny do kategorii podle jejich složení. Pro úplnost 

informací jsou kategorie následující: MASO, SÝRY, ZELENINA, TEKUTINY 

a OSTATNÍ. 

Suroviny jsou tedy rozděleny do pěti kategorii. Z toho důvodu jsem vytvořil seznam, 

do které jsem vypsal ty suroviny, které jsem pro svoji práci vybral jako stěžejní. 

Maso: šunka, salám, slanina, mleté maso, kuřecí maso, paprikový salám 

Sýry: mozzarella, eidam, uzený sýr, niva, hermelín 

Zelenina: kukuřice, brokolice, špenát, paprika, rajčata, cibule, žampiony, brambory, 

česnek, feferonky, olivy 

Tekutiny: kečup, hořčice, olej, dvoulitrový nápoj, tomato, smetana 

Ostatní: mouka, vejce, těsto, stojánky, ubrousky, palivo, krabice ∅32 a ∅45, 

čisticí prostředky 

V jednotlivých kapitolách jsem spotřebu surovin rozdělil dle toho, jaké množství 

se spotřebuje za týden a za měsíc. Také jsem uvedl i jednotky, jelikož některé suroviny 

jsou pořizovány v různých variantách. Dále jsem mohl zveřejnit ceny jednotlivých 

sortimentů, které se mohou u jiných odběratelů lišit z důvodu smluvních cen partnerů. 

Jedním z hlavních faktorů ovlivňující cenu zakoupeného zboží je osobní jednání 

s dodavatelem a také množství, jaké kupující odebírá. 
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3.2.1 Suroviny typu „MASO“ 

Tabulka č. 2: Suroviny typu „MASO“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Spotř./týden Cena*/týden Spotř./měsíc** Spotř./měsíc** 

Slanina 10 kg 1 950,- 45 kg 8775,- 

Šunka 14,5 kg 1 595,- 65,5 kg 7 205,- 

Paprikový salám 5,5 kg 1 073,- 25 kg 4875,- 

Salám 4 kg 560,- 18 kg 2 520,- 

Kuřecí maso 5 kg 545,- 22,5 kg 2 453,- 

Mleté maso 15 kg 1 500,- 67,5 kg 6 750,- 

*Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč  

**Průměrně 4,5 týdne na měsíc  
    

Šunka je v provozovně nejčastěji používanou masovou surovinou. Je nezbytnou součástí 

téměř každého druhého výrobku. Slanina je také velmi často žádaná, společně 

s paprikovým salámem a salámem. Kuřecí maso se využívá výhradně na burgery, tudíž 

jeho spotřeba není tak vytížená jak většina surovin z tabulky 2. Oproti tomu mleté 

maso, i když se používá čistě na druhý typ burgeru, je žádanější a spotřeba větší. 

3.2.2 Suroviny typu „SÝRY“ 

Tabulka č. 3: Suroviny typu „SÝRY“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Spotř./týden Cena*/týden Spotř./měsíc** Spotř./měsíc** 

Eidam 15 kg 1 650,- 67,5 kg 7 425,- 

Mozzarella 60 kg 17 400,- 270 kg 78 300,- 

Uzený sýr 3 kg 480,- 13,5 kg 2 160,- 

Niva 3 kg 480,- 13,5 kg 2 160,- 

Hermelín 18 ks 396,- 80 ks 1 760,- 

*Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč  

**Průměrně 4,5 týdne na měsíc  
    

Ze sýrů je základním prvkem mozzarella, jelikož se používá jako základní sýr při výrobě 

pizzy. Eidam je v porovnání s ostatními sýry, mimo mozzarellu, daleko žádanější, častější 

a spotřeba tedy vyšší. 
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3.2.3 Suroviny typu „ZELENINA“ 

Tabulka č. 4: Suroviny typu „ZELENINA“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Spotř./týden Cena*/týden Spotř./měsíc** Spotř./měsíc** 

Kukuřice 3 kg 450,- 13,5 kg 2 025,- 

Špenát 0,5 kg 36,- 2,5 kg 180,- 

Brokolice 0,5 kg 36,- 2,5 kg 180,- 

Žampiony 20 kg 1 600,- 90 kg 7 200,- 

Česnek 0,5 kg 43,- 2,5 kg 213,- 

Rajčata 5 kg 250,- 22,5 kg 1 125,- 

Cibule 11 kg 44,- 50 kg 200,- 

Paprika 5 kg 270,- 22,5 kg 1 215,- 

Olivy 3 kg 280,- 13,5 kg 1 260,- 

Feferonky 3 kg 280,- 13,5 kg 1 260,- 

Brambory 40 kg 880,- 180 kg 3 960,- 

*Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč 

**Průměrně 4,5 týdne na měsíc 
    

Stejně jako šunka, tak i žampiony jsou téměř na většině produktů, tudíž jejich množství 

na provozovně musí být dostačující. Brambory patří do podpůrných produktů 

provozovny, takže musí být také předem připraveny. Co se týče papriky, rajčat, cibule 

a dalších druhů zeleniny z tabulky 5, tak jejich zásoba nemusí být tak velká jako 

u zmíněných dvou druhů zeleniny. 
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3.2.4 Suroviny typu „TEKUTINY“ 

Tabulka č. 5: Suroviny typu „TEKUTINY“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Spotř./týden Cena*/týden Spotř./měsíc** Spotř./měsíc** 

Kečup, hořčice > 0,5 l > 40,- 2 l 140,- 

Olej 20 l 900,- 90 l 4 050,- 

2l nápoj 15 ks 300,- 68 ks 1 360,- 

Tomato 18 l 2 520,- 80 l 11 200,- 

Smetana 20 l 2 400,- 90 l 10 800,- 

*Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč 

**Průměrně 4,5 týdne na měsíc  
    

Tomato a smetana se v provozovně používají jako základy pro pizzu, tudíž spotřeba 

těchto dvou surovin je výrazně velká. Dvoulitrové nápoje jsou bonusem pro zákazníky 

při větších objednávkách, takže zásoba velmi rychle klesá. Olej se používá pří výrobě 

podpůrných produktů pro zvýšení produkce provozovny. 

3.2.5 Ostatní suroviny 

Tabulka č. 6: Ostatní surovina 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Spotř./týden Cena*/týden Spotř./měsíc** Spotř./měsíc** 

Mouka 80 kg 800,- 360 kg 3 600,- 

Těsto 910 ks - 4 095 ks - 

Vejce 200 ks 1 000,- 900 ks 4 500,- 

Ostatní Spotř./týden Cena*/týden Spotř./měsíc** Spotř./měsíc** 

Krabice ∅ 32cm 600 ks 3 600,- 2 700 ks 16 200,- 

Krabice ∅ 45cm 70 ks 1 050,- 315 4 725,- 

Palivo 2 nádrže 2 000,- 9 nádrží 9 000,- 

Stojánek 670 ks 1 340,- 3015 ks 6 030,- 

Ubrousek 2 bedny 1 000,- 9 beden 4 500,- 

Čisticí prostředek 5 l 170,- 22,5 l 765,- 

*Ceny jsou uvedeny s DPH v Kč  

**Průměrně 4,5 týdne na měsíc 
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V této části je velmi důležité palivo, jelikož provozovna zajišťuje výhradně rozvoz 

produktů. K této činnosti má k dispozici dvě auta, a to Škoda Citygo 1.0. Spotřeba paliva 

je jedna nádrž týdně na auto, což odpovídá 35l benzínu a ujede se přibližně 

600 až 700 km, proto jsem v tabulce 6 uvedl dvě nádrže. Těsto se při výrobě zpracovává 

na bochánky, které jsou uvedeny v kusech (ks). 

Mouka je hlavní součástí těsta, společně s dalšími surovinami. Proto zásoba mouky musí 

být největší a kontrolovaná, aby nedošlo k jejímu úplnému vyprázdnění. Provozovna své 

produkty prezentuje v krabicích o dvou rozměrech, tj. průměr 32cm nebo 45cm (podle 

velikosti pizzy). Častěji jde na odbyt menší průměr, přibližně 85ks denně. Objednávání 

krabic probíhá jednou za měsíc v nejednoznačném množství => každý měsíc jiné 

množství.  

3.3 Fáze nákupu (zásoby) 

Jelikož řízení zásob v provozovně není nějak extrémně zpracované do profesionální 

podoby, probíhá nakupování surovin a dalších potřebných prvků víceméně náhodně 

a je především založena na omezených možnostech vedoucího provozovny. Pouze 

vedoucí zásobuje pizzerii potřebným sortimentem, protože je jediný, kdo má přehled 

o aktuální skladové situaci. 

Po dobu výkonu své praxe jsem vypozoroval, kdy a jak často vedoucí jezdí nakupovat, 

jaké suroviny a zboží dováží a v jakém množství je kupuje.  

Vedoucí provozovny jezdí nakupovat jednou až dvakrát týdně, a to jen ve dnech, kdy 

má místo sebe v práci svého zástupce. Poslední dobou jezdí nakupovat dvakrát týdně, 

tudíž nákup si může rozložit podle potřeby.  
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3.3.1 Nákup masových výrobků 

Z masové kategorie je nakup rozdělen a to tak, že jedno za týden se doveze 16kg šunky, 

11 balení slaniny (jendo balení = 1kg), 5 kusů paprikového salámu (jeden kus = 1,3kg) 

a 4 kusy salámu (jeden kus = 1,5kg). Kuřecího masa se kupuje 15kg dvakrát měsíčně 

a mletého masa 30kg a také se připravuje dvakrát za měsíc.  

3.3.2 Nákup sýrových výrobků 

U sýrů je nákup podobný, ale provádí se dvakrát týdně. Jedno balení mozzarelly má 

hmotnost 10kg, jedna kostka eidamu váží 3kg stejně jako uzený sýr a niva. Jeden nákup 

obnáší 3 balíky mozzarelly a 3 kostky eidamu. Uzený sýr a niva se kupuje jednou za dva 

týdny v množství 2-3 kostek. Stejně tak i hermelín se kupuje jednou za dva týdny 

a to 40 - 50ks.  

3.3.3 Nákup zeleniny 

U zeleniny je nákup častější a po menších množství z důvodu udržení čerstvosti a kvality 

surovin. Z toho důvodu se většina zeleniny kupuje dvakrát týdně. Žampiony se kupují 

v bednách o hmotnosti 3kg, rajčata a paprika také v bednách o hmotnosti 2,5kg 

a brambory v pytli s hmotností 10kg. Jeden nákup obsahuje 4 bedny žampionů, jednu 

bednu rajčat a paprik a 2-3 pytle brambor. 

Kukuřice, špenát, brokolice a česnek se kupují dvakrát za měsíc, jelikož jejich spotřeba 

není tak velká. Množství těchto surovin na jeden nákup je 3kg od každého druhu zeleniny, 

krom kukuřice, která se kupuje po 9kg z důvodu vyšší spotřeby. Tyto druhy se udržují 

v chladu. 

Do zásoby se kupují i feferonky a olivy, které jsou balené ve velkých plechovkách 

o hmotnosti 3kg. Jejich nákup probíhá jednou za čas, a to pětkrát až šestkrát do roka 

v množství 10 plechovek oliv a 10 plechovek feferonek, což odpovídá 60kg oliv 

a feferonek. 
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Poslední ze zeleniny se kupuje cibule, která je také balená do pytlů jako brambory. Jediný 

rozdíl je hmotnost. Pytel na cibuli váží 25kg a kupují se dva za měsíc.  

3.3.4 Nákup tekutin 

Z tabulky 4, která obsahuje tekutiny, se všechny suroviny naskladňují na delší dobu, 

kromě smetany, která se kupuje dvakrát týdně v množství 11 krabic na jeden nákup 

(1l = jedna krabice) a oleje, který se kupuje jedno za měsíc v množství 180 až 200 lahví 

po 0,5l. 

2l nápoje se objednávají u dodavatele za zvýhodněnou cenu a ve velkém množství, které 

by mělo vydržet co nejdéle. Poslední objednávka 68 balíků (jeden balík = 6ks 2l nápojů), 

což je 408ks 2l nápojů, vydržela kolem půl roku. 

Kečup a hořčice se nakupují také do zásoby, ale poměrně v menším množství. Jejich 

nákup probíhá jednou za tři měsíce o velikosti 10-12 lahví po jednom litru.  

Tomato, stejně jako olivy a feferonky, se kupuje v plechovkách do zásoby. Nákup probíhá 

podobně jako u 2l nápojů. Objednává se větší množství plechovek za zvýhodněnou cenu. 

Jedna objednávka, která se provádí třikrát za rok, obsahuje 300l až 330l tomata, což 

je cca 100 až 110 plechovek. 

3.3.5 Nákup ostatního sortimentu 

Nákup ostatních surovin probíhá různými způsoby. Některé věci kupuje sám vedoucí, 

a některé si nechává dovážet externími dodavateli přímo do pizzerie, např. krabice. Jedna 

z věcí, které kupuje je čisticí prostředek. Ten se kupuje jednou za týden v kanystru 

o velikosti 5 litrů. Někdy vedoucí doveze 2-3, pokud byly za dobrou cenu. 

Vejce se kupují jednou za týden. Jejich množství je 180-240ks, protože se kupují 2-3 plata 

vajec po 60 kusech.  
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Mouka, jako stěžejní surovina, se také objednává dopředu ve velkém množství. Obvykle 

se každé 4-5 měsíců objednávají dvě palety po 800kg, celkem tedy 160 balíků po 10kg. 

Mouku si vedoucí nechává dovážet, stejně tak jako krabice, ubrousky a stojánky na pizzu. 

Dodavatel, který dováží krabice, zprostředkovává i dovoz ubrousků a stojánků na pizzu. 

Jak jsem již upozornil výše, objednávka tohoto zboží neprobíhá opakovaně jako u jiného 

zboží. I přes to jsem dokázal zjistit přibližnou frekvenci a množství objednání.  

Krabice, jak o průměru 32cm, tak i o průměru 45cm, se objednávají cca jednou za měsíc 

v množství 3 000ks (2 700 menší, 300 větší), ubrousky se dováží v 9 bednách a stojánky 

na pizzu v množství také 3 000 jako počet krabic. Všechno toto zboží se dováží společně 

ve stejnou dobu. 

Poslední prvek z tabulky 6 je palivo. Jedno auto má 40l nádrž a tankuje se jednou 

za týden. Jelikož jsou auta dvě a každý den obě jezdí, jsou náklady dvakrát větší. Palivový 

ukazatel sám upozorní řidiče, kdy je potřeba opět natankovat, tudíž jsem palivo nezařadil 

do systému řízení zásob. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední část této práce se věnuje propojení teoretické části, která se zabývá metodami 

řízení zásob, a analytickou částí provozovny. Kapitola je rozdělena do několik částí, které 

na sebe postupně navazují. V první části seznámím čtenáře s programem MS Excel 2013, 

dále nastíním problematiku prostředí VBA a v poslední části popíši funkce 

vypracovaného návrhu softwaru pro řízení zásob v provozovně. 

4.1 Microsoft Office Excel 2013 

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

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

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

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

nabízí spoustu možností analýzy dat. MS Excel podporuje programovací jazyk 

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

programovacím jazykem budeme dále spolupracovat (6, s. 7). 

4.1.1 Visual Basic for Applications 

Součástí programu MS Excel je již zmíněný programovací jazyk Visual Basic 

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

je sjednocen v balíčku Microsoft, proto ho lze využít i v dalších programech MS        

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

znázorněný na Obrázku 3 (6, s. 144-145).  

Obrázek č. 3: Editor VBA  
(Zdroj: 6, s. 145) 

4.2 Návrh softwarové aplikace pro řízení zásob 

Z charakteru provozu pizzerie jsem určil metodu, jakou budu používat při návrhu 

vlastního řešení. Jelikož jsou objednávky po vyráběných produktech provozovny 

náhodné, je zcela jasné, že použiji metodu nezávislé poptávky. 

Jako první krok pro navrhnutí aplikace bylo vypočítat pro každou surovinu v každé 

kategorii normu pojistné zásoby, aby nedošlo k úplnému vyčerpání zásob. To je hlavní 

důvod, proč jsem vytvořil tuto aplikaci. Pro přehlednost jsem všechny normy zapsal 

do tabulky 7a a 7b. 
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4.2.1 Výpočet pojistné zásoby 

Jako příklad zde uvedu výpočet pojistné zásoby pro šunku. Použité vzorce jsou z kapitoly 

Určení normy pojistné zásoby, a to vzorce 2.10, 2.11, 2.13 a 2.17, tedy 𝑦´𝑝 =  
1

𝑛
∑ 𝑦𝑗

𝑛
𝑗=1  

a 𝑠𝑝
2 =  

1

𝑛−1
[∑ 𝑦𝑗

2𝑛
𝑗=1 − 𝑛 ∗ (𝑦´𝑝)2] , 𝑡´𝑑 =   

1

𝑚
∑ 𝑡𝑑𝑖

𝑚
𝑖=1  a 𝑠𝑑

2 =  
1

𝑚−1
[∑ 𝑡𝑑𝑖

2𝑚
𝑖=1 − 𝑚 ∗

(𝑡´𝑑)2], 𝜎𝑐 =  √𝑡´𝑑 ∗ 𝑠𝑝
2 + 𝑦´𝑝

2 + 𝑠𝑑
2 a zp =  uασc. 

Po dosazení do vzorců vyšly tyto pomocné výsledky:  

𝑦´𝑝 = 9 ; 𝑠𝑝
2 =  40,96 ;  𝑡´𝑑 = 0,35 ; 𝑠𝑑

2 = 2,06. 

Celková směrodatná odchylka poptávky je tedy:  

𝜎𝑐 =  √0,35 ∗ 40,96 + 81 + 2,06 = 9,87.  

Norma pojistné zásoby šunky má velikost zp =  uασc = 0,217 ∗ 9,87 = 2,14 𝑘𝑔. 

Tabulka č. 7a: Norma pojistné zásoby 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Pojistná zásoba  Zboží Pojistná zásoba 

Šunka 2,14 kg  Cibule 1,71 kg 

Salám 0,64 kg  Paprika 0,85 kg 

Slanina 1,57 kg  Olivy 0,57 kg 

Paprikový salám 0,78 kg  Feferonky 0,57 kg 

Kuřecí maso 0,94 kg  Brambory 6 kg 

Mleté maso 2,28 kg  Kečup, hořčice 0,14 l 

Eidam 1,14 kg  Olej 3,14 l 

Mozzarella 9,28 kg  2l nápoj 10 ks 

Uzený sýr 0,5 kg  Tomato 7 ks 

Niva 0,5 kg  Smetana 3 l 

Hermelín 6 ks  Krabice ∅ 32cm 630 ks 

Kukuřice 0,57 kg  Krabice ∅ 45cm 84 ks 



 

40 
 

Tabulka č. 7b: Norma pojistné zásoby 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zboží Pojistná zásoba  Zboží Pojistná zásoba 

Špenát 0,14 kg  Čisticí prostředek 5 l 

Brokolice 0,14 kg  Vejce 0,78 l 

Žampiony 3,14 kg  Mouka 84 kg 

Česnek 0,14 kg  Stojánek 714 ks 

Rajčata 0,85 kg  Ubrousek 1,5 bd 

Zde uvedené hodnoty jsou použity v programu, který využívá normu pojistné zásoby, 

aby Vedoucího včas upozornil, co je potřeba koupit či objednat. 

Další krok bylo vytvoření samotné aplikace, která slouží jako seznam zboží na skladě. 

Jejím úkolem je hned několik podstatných věcí, které by tak měly sloužit pro sledování 

aktuálního stavu surovin a materiálu v provozovně ABC. Obecně jde o aplikaci, která 

umožnuje zobrazení aktuální situace na skladě, poté zaevidovat nakoupené zboží, dále 

aktualizovat sklad po každodenní směně a jako poslední umožňuje, za pomocí normy 

pojistné zásoby, zjistit, jaké suroviny a v jakém množství jsou potřeba nakoupit do skladu, 

aby nebyl narušen pravidelný chod. To zprostředkovává funkce Nákupní lístek, který 

zobrazí seznam nákupu. V jednotlivých krocích popíši a graficky znázorním jednotlivé 

funkce této aplikace. 

4.2.2 Celkový vzhled a popis funkcí  

Při bližším pohledu na vytvořenou aplikaci v MS Excel 2013, vývojové prostředí VBA, 

nabídnu čtenářům detailní náhled na funkčnost programu, na jeho hlavní části a na ukázky 

zdrojových kódu. 
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Obrázek č. 4: Celkový náhled na aplikaci 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Na obrázku 4 je zobrazen celkový náhled na vytvořený návrh aplikace, která má již 

zadané hodnoty ve skladu. První sloupec, označený Zboží, zastupuje vybrané suroviny 

z provozovny ABC, které patří mezi nejvytíženější. Druhý sloupec, Zboží na skladě, 

informuje Vedoucího o aktuální skladové situaci, včetně jednotek. Třetí a poslední 

sloupec je vyhrazený právě na oznámení týkající se normy pojistné zásoby. Zde se zobrazí 

množství surovin potřebné ke koupi právě tehdy, když se hodnota na skladě blíží 

k pojistné zásobě. Tlačítka Zapsat nákup, Aktualizovat a Nákupní lístek jsou jedinými 

aktivními tlačítky na Listu 1. Jejich náhle a funkci vysvětlím dále. Poslední část je seznam 

zkratek jednotek, které se v programu používají. 

4.2.3 Zapsat nákup 

Po stisku tlačítka Zapsat nákup se zobrazí Windows okno s názvem Evidence nákupu, 

které v sobě skrývá tři tlačítka a jeden rolovací seznam. Rolovací seznam nám umožní 

vybrat jednotlivé kategorie surovin. Každá kategorie po otevření obsahuje seznam 
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surovin a prázdná pole, do kterých se zapíše počet nakoupeného zboží. Pokud se v poli 

objeví něco jiného než číslo, a to kladné, systém po stisku tlačítka Uložit vyhodnotí chybu 

a upozorní uživatele na špatně zadané hodnoty, tudíž se nákup nezapíše. V opačném 

případě se nákup zapíše a uloží do skladu. Pokud by uživatel zadal špatné hodnoty, může 

využít tlačítko Vymazat a všechny hodnoty z polí se ztratí. Tlačítko Zavřít bez uložení 

a Vymazat v sobě skrývají kontrolní dotaz, zda opravdu uživatel chce hodnoty vymazat, 

popřípadě zda chce zavřít okno Evidence nákupu bez uložení. 

 

Obrázek č. 5: Náhled okna Evidence nákupu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pokud uživatel nevybere žádnou kategorii a stiskne tlačítko Uložit, objeví se chybné 

hlášení a upozorní uživatele na nevybranou kategorii. 
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Obrázek č. 6: Zdrojový kód chybného hlášení 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Obrázek č. 7: Výběr kategorie z rolovacího seznamu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rolovací seznam zobrazí jednotlivé kategorie. Vždy lze vybrat pouze jednu kategorii. 
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Obrázek č. 8: Kategorie Zelenina se zápisem nákupu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Po vybrání kategorie se nám zobrazí seznam surovin. Do jednotlivých polí zapisujeme 

množství nakoupeného zboží. V případě prázdného pole systém automaticky vyhodnotí 

toto pole nulové, tudíž nepřičte nic. Po stisku tlačítka Uložit se všechny hodnoty v polích 

dané kategorie uloží do seznamu skladu a všechna pole se vyčistí. Kategorie se ukládají 

postupně, nikoli zaráz. Po změně kategorie se zadané hodnoty, pokud se předem neuložili, 

vymažou. 

Obrázek č. 9: Zdrojový kód Uložení hodnot do listu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.2.4 Aktualizovat 

Na stejném principu jako tlačítko Zapsat nákup pracuje i tlačítko Aktualizovat. Jeho 

hlavním úkolem je zapsat do skladu úbytek surovin za směnu, tedy za jeden den. Tato 

spotřeba surovin se kontroluje určitým zavedeným způsobem, který ve své práci neřeším. 

Pro správné zapsání denní spotřeby surovin je zapotřebí dodržet dva postupy. Všechny 

suroviny a materiál se na začátku každého dne a na konci dne spočítají a zváží. Rozdíl 

těchto dvou hodnot se zapíše do jednotlivých polí, jako v případě Evidence nákupu, 

s tím rozdílem, že po stisku tlačítka Aktualizovat se tyto hodnoty odečtou od aktuálního 

množství ve skladu. Vedoucí již zavedl takový postup, který mohu použít pro tvorbu této 

aplikace. 

 

Obrázek č. 10: Okno aktualizace s výběrem 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 11: Zdrojový kód rozbalovacího seznamu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnoty, které byly vypočteny jako spotřebované suroviny za směnu, uživatel zapíše 

do polích dané kategorie a po stisku tlačítka Aktualizovat se ze skladu odečte zapsané 

množství. Tyto dva kroky jsou ukázány na obrázku 12 a 13. 

Obrázek č. 12: Zapsané suroviny k odečtení 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Červeně označené hodnoty na obrázku 13 jsou již zaktualizované a uživatel má tak 

okamžitou odezvu od systému. 

 

Obrázek č. 13: Změny na skladě 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pokud hodnota množství surovin se přiblíží k normě pojistné zásoby, systém zobrazí 

vedle tabulky požadované množství ke koupi. Program počítá tyto hodnoty s rezervou 

cyklu nákupu, které se u některých surovin liší. V případě, že se množství šunky blíží 

k její normě pojistné zásoby, systém upozorní uživatele, že je zapotřebí ji dokoupit 

a spočítá její potřebné množství. V tomto okamžiku chod provozovny na další den nebude 

narušen, jelikož systém počítá s jednodenní rezervou. U jiného typu zboží jsou zapotřebí 

delší objednávkové cykly, např. týden, měsíc. U takových typů systém upozorní 

uživatele, aby v nejbližší době objednal tento typ zboží i s požadovaným množství, 

aby včas dodávka dorazila. 
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Obrázek č. 14: Zdrojový kód zápisu Aktualizace 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na obrázku 14 je část zdrojového kódu, který má ve spodní části důležitý algoritmus 

pro tlačítko Nákupní lístek. Na prvním řádku je podmínka, ve které je ukrytá norma 

pojistné zásoby. V případě, že množství na skladě klesne pod tuto hranici (hranice je 

většinou dvojnásobek pojistné zásoby z důvodu tolerance), funkce zapíše potřebné údaje 

do listu 1. 
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Obrázek č. 15: Upozornění uživatele na nákup 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

4.2.5 Nákupní lístek 

Aby uživatel nemusel zapisovat ručně každou surovinu, která je zapotřebí koupit, sestavil 

jsem algoritmus pro generování nákupního seznamu, který vypíše všechny suroviny 

i s požadovaným množství, které je potřeba koupit či objednat. Systém, po stisku tlačítka 

Nákupní lístek, tyto suroviny vypíše do tzv. Nákupního seznamu, který si uživatel musí 

nejprve uložit do počítače a poté si jej může vytisknout. Po uložení systém informuje 

uživatele o dokončení exportu dat. 
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Obrázek č. 16: Uložení nákupního lístku 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Seznam se uloží v podobě textového souboru, tudíž může být uživatelem zaslán 

do chytrého mobilu či tabletu. Suroviny s požadovaným množstvím jsou v seznamu 

zapsány pod sebou bez ohledu na kategorii. Suroviny, které není potřeba nakoupit, jsou 

proškrtnuté vodorovnou přerušovanou čárou. 
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Obrázek č. 17: Nákupní seznam 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Na obrázku 18 je část kódu tlačítka Nákupní lístek, které se nachází na listu 1. Proces 

uložení Nákupního seznamu je založen na principu cyklů, která postupně prochází řádky 

a sloupce na listu 1 a zapisují požadované hodnoty do proměnné soubor. Cyklů je celkem 

pět, podle rozložení tabulek na listu 1. Application.GetSaveAsFilename vytvoří pro nás 

soubor textového dokumentu, kam se Nákupní seznam uloží. 
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Obrázek č. 18: Zdrojový kód Nákupní lístek 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

4.3 Náměty na zlepšení řízení provozovny 

Pro činnost provozovny by toto řešení mohlo být velmi užitečné a usnadnilo 

by Vedoucímu práci a čas. Vedoucí, díky této aplikaci, bude mít dokonalý přehled 

o množství všech sortimentů. Dále nemusí hlídat a kontrolovat stav zásob manuálně, což 

je z hlediska efektivnosti nejlepší možné řešení. Díky chytré části v aplikaci má Vedoucí 

k dispozici vygenerovaný nákupní seznam, který také ušetří spoustu drahocenného času. 

Ze zkušeností a poznatků z praxe jsem přesvědčený, že zavedení tohoto systému 

do běžného provozu by bylo pro samotnou provozovnu krok dopředu.  
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ZÁVĚR 

První část této práce se zabývala vysvětlením teorií ohledně řízení zásob. Po klasifikaci 

druhů zásob jsem se věnoval modelům poptávek. Z charakteru jednotlivých modelů jsem 

usoudil, že pro svoji práci je zapotřebí model nezávislé poptávky, se kterou jsem pracoval 

dále. 

Druhá část byla věnována analýze provozovny ABC. Moje hlavní úkoly byly nasbírat 

co  nejvíc informací o aktuální situaci v provozovně, jakým způsobem se zboží kupuje 

či  objednává, v jakém množství a jak často. Postupně jsem dostával data, která jsem 

za pomocí Vedoucího změnil na informace, které jsem dále využíval do své práce. 

Analýza byla poměrně dlouhá a těžká, ale umožnila mi pohled do problému zásobování. 

V poslední části jsem navrhl softwarovou aplikaci, která by měla zaručit snadnější 

a přehlednější řízení zásob v provozovně ABC. Jelikož provozovna neměla řešeno 

způsob, jakým by umožňovala sledovat stav zboží na skladě, vytvořil jsem právě tuto 

aplikaci, která by do této situace měla vnést jasný pohled na aktuální stav zásob ve skladu. 

Aplikace funguje bez problému. Z hlediska používáni je pro uživatele jednoduchá 

a přehledná. V případě nějakého špatného zadání hodnot či nesprávné manipulaci, systém 

upozorní uživatele na chybu a umožní mu ji opravit. 
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𝑁(𝑞)– Celkové roční náklady 

𝑁𝑠– skladovaní náklady 

𝑁𝑑 – dodávkové náklady 

𝑐1,2– koeficienty 

𝐵𝑜 – signální bod 

Q – celkové množství 

𝑞∗, 𝑞 – velikost dodávky 

VBA – Visual Basic for Applications 

𝑡 – časová osa 

𝑡𝑐– doba trvání cyklu 

𝑡𝑑 – délka pořizovací lhůty 

𝑦𝑖 – časová řada 

𝑡𝑗 – časové období 

𝑠𝑝,𝑑 – směrodatné odchylky 

𝜎𝑐 – celková směrodatná odchylka 
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