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Abstrakt: 

Diplomová práce se věnuje vlivu pravděpodobnosti při určování správného modelu řízení 

zásob. Protože v reálných situacích dochází k přechodnému nedostatku, je cílem podniků 

minimalizovat četnost takových případů. Práce představuje některé metody používané 

v podnikové praxi s ohledem na lehce vypočítatelné veličiny jako střední hodnota poptávky a 

směrodatná odchylka. Na vybraném modelové podniku je proveden výpočet veličin 

současného stavu, včetně zaměření na finanční náklady. Pomocí nových Poté jsou 

představeny vhodné modely a provedením simulace vznikne stav nový, který je následně 

analyzován a porovnán. Nový stav by měl dávat lepší výsledky než ten původní. Aby šlo 

vztáhnout nabyté poznatky na celou populaci, je posledním krokem testování hypotéz. 
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The master’s thesis studies the effects of probability on inventory management when 
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on variables that are commonly used such as standard deviation of demand and its mean, 

since they are easily monitored by companies.  Calculation of current variables is conducted 

on a selected model company, including the overall stock holding costs. Afterwards, suitable 
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ÚVOD 
 

Řízení skladových zásob je jedním z hlavních pilířů správného fungování logistického 

řetězce. Tyto řetězce dnes naopak představují základní stavební kameny mezinárodního 

obchodu. Mnoha podnikům pomáhají zvládat období krize a ještě více prosperovat 

v klidnějších časech. Nejlépe lze tento fakt demonstrovat na automobilovém průmyslu, z nějž 

také vzešly některé, dnes již dobře známé, systémy řízení. Nejedná se však pouze o 

automobilky, které mohou z nabitých zkušeností profitovat, ale obecně jakýkoliv podnik. Od 

producentů potravin až po výrobce velmi složitých technologií. 

Česká republika má obecně velmi výhodnou polohu v oblasti logistických služeb. Podle 

mezinárodního logistického indexu, sestavovaného na základě kvality služeb a infrastruktury, 

byrokratické zátěže a včasnosti dodávek, patří Česká republika do první 40 zemí na světě.  

Data, která jsou veřejně k dispozici, se v tomto ohledu rozcházejí, avšak pokud bychom vyšli 

ze střídmého odhadu 4 km2, zjistíme, že skladové a průmyslové plochy tvoří 0,08% zastavěné 

plochy v ČR. Na první pohled se to nezdá moc, ale k zásadnímu nárůstu došlo během 

posledních deseti let; v roce 2007 byl zaznamenán rekord postavených hal v jednom roce – 

865 000 m2.1  

Využití správných logistických řetězců může firmám zajistit dominantní postavení na trhu. Ať 

už se jedná o textilní průmysl, v němž dominuje značka Zara, nebo automobilový průmysl 

s Toyotou v čele, je plánování v oblasti logistiky opravdu nezbytné pro zajištění pozice na 

trhu. Dokonce lze tvrdit, že se firmy mnohem více orientují na plnění zákaznických očekávání 

a přání, a proto je nutné se jistým způsobem odlišit od své konkurence. Jedním ze způsobů 

může být dostupnost produktů v kterýkoliv okamžik. To je samozřejmě utopistická představa, 

neboť je dosažitelná pouze za cenu velmi vysokých nákladů plynoucích z držení zásob. Na 

druhou stranu je optimalizace skladových zásob mnohdy přehlíženým aspektem logistického 

řetězce. Některé firmy se totiž snaží slepě kopírovat myšlenku JIT, aniž by si uvědomily, že 

tento režim není slučitelných s jejich oborem podnikání. 

K pochopení fungování a optimalizace zásob nám slouží bohatý matematický aparát, takže se 

můžeme setkat s mnoha různými pohledy. V operačním výzkumu není nemožné narazit na 

                                                 
1 Skladové plochy v ČR: celková pronajatá plocha pro internetové prodejce roste, dostupné z www 
http://www.cbre.cz/cz_cs/news_events/news_detail?p_id=17278  

http://www.cbre.cz/cz_cs/news_events/news_detail?p_id=17278
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řízení zásob z pohledu teorie front, kdy příchozí požadavky mohou být z Poissonova 

rozdělení. Tato práce se však bude opírat o běžný přístup matematické statistiky. 

Pohnutky, které mě vedli k napsání práce, byly především nekvalitní odhady při plánování. 

Mnoho problémů bylo řešeno čistě intuitivně a bohužel nikdy nebyly prováděny ani základní 

analýzy. Jelikož mám již zkušenost i z předchozích podniků a nikdy jsem se nesetkal 

s rigorózním přístupem k řízení skladových zásob, rozhodl jsem se vypracovat vlastní návrh, 

možná spíše návod, řešení. 

Tato práce se bude věnovat optimalizaci řízení skladových zásob jako studie procesů na 

skutečném příkladu. Právě protože jsou procesy mnohdy řízeny intuitivně bez jakýchkoliv 

matematických základů, bude se autor silně opírat o běžně dostupný matematický aparát. 
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1 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE 
 

Abychom mohli provést optimalizace, je potřeba nejprve zhodnotit současný stav. Na 

modelovém příkladu, reálná firma, jejíž data budou lehce upravena, aby nedošlo k prozrazení 

cenové politiky, bude provedena SWOT analýza. Naším modelem bude firma Techno Associe 

Czech s.r.o., která je součástí japonské skupiny Sumitomo Electric Industries Co. Ltd. 

V bakalářské práci bylo přiblíženo fungování firmy, proto diplomová práce bude čerpat 

z těchto poznatků, ale budou mnohem více zaměřeny na data. 

 

1.1 Systém sledování stavu zásob 
 

Zboží je objednáváno podle principu P-systému, při kterém dochází k objednávkám 

v pravidelných intervalech, avšak vždy s rozdílným množstvím. Dodací lhůty jsou velmi 

dlouhé (v rozmezí od 45-90 dní) a mají fixně stanovené termíny dodání, protože odeslání 

z místa původu se řídí plánem odplutí lodí. Nelze tedy objednávat libovolně, neboť, i kdyby 

dodavatel stihnul vyrobit požadované zboží včas, nelze ho odeslat ekonomicky výhodně jinak 

než kombinovanou přepravou.  

Na všechny díly je aplikován stejný postup; neexistuje kategorie jednotlivých položek, které 

by určovaly důležitost. Firma totiž neprodává zboží maloobchodně, ale pouze ve formě 

business-to-business. Od partnerů se čekají pravidelné prognózy o spotřebě na dané období, 

ideálně až na 6 měsíců. V automobilovém průmyslu, jehož podíl pro Techno Associe tvoří 

zhruba 40%, je však běžnou praxí maximální výhled na 8-12 týdnu. Objednává se vždy 

striktně na základě požadavků od zákazníků na příslušný dodávkový cyklus. Většina partnerů 

tvoří vlastní pojistné zásoby, a tak je při okamžitém nedostatku možné vyjednávat o délce 

dodávkového cyklu (u každého cyklu zvlášť), avšak tento fakt není nijak rámcově ošetřen a 

jde tedy vždy pouze o dobrou vůli. Z pohledu Techno Associe je u některých produktů deficit 

problém představující statisícové náklady a nevyčíslitelné poškození pověsti. S trochou 

nadsázky lze říci, že rozdělení dílů na důležité a ty méně významné, by mělo mít čistě 

formální význam; pro optimalizaci však zásadní. 
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Obr. 1.1 – Vývojový diagram kontroly skladových zásob ve firmě Techno Associe 
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1.2 SWOT analýza 

 

Abychom dokázali rozpoznat části logistického řetězce, které je nutné zlepšit, je vhodné 

vytvořit SWOT analýzu. Ta bude sloužit jako odrazový můstek pro další výpočty. 

I přestože je SWOT analýza jednou z měkkých metod, pomáhá odhalit místa, která nás 

mohou trápit nejvíce. Tato metoda byla zvolena kvůli malému počtu zaměstnanců, kteří ve 

firmě působí, a tak by panelová diskuze obsahovala poměrně malou názorovou různorodost. 

S: Silné stránky W: Slabé stránky 

- Zaměření na minimalizaci 

skladových zásob                                                                                                                                                                                                                                                             

- Objednává vždy stejný pracovník, 

takže je s každou objednávku 

zkušenější 

- Dvojitá kontrola 

- Analýza skladových zásob je 

řešena intuitivně, nikoliv 

matematicky 

- Dlouhý schvalovací proces 

- Časté chyby v inventuře na straně 

poskytovatele 3PL služeb 

- Chybí pojistná zásoba 

O: Příležitosti T: Hrozby 

- Silnější provázanost mezi systémy 

zákazníků a dodavatelů 

- Lepší informovanost u končících 

projektů, neboť pak zůstávají tzv. 

mrtvé skladové zásoby 

- Slabá automatizace systému vede 

ke vzniku chyb 

- Chybí úplná standardizace postupu 

objednávání; každý pracovník 

postupuje podlé svého uvážení 

- Někteří zákazníci si účtují velmi 

vysoké penále za nedodržení termínu 

dodání 

- Inventura se kontroluje pouze 

virtuálně každý týden, fyzická 

kontrola probíhá dvakrát do roka 

 

Tab. 1.2 – SWOT analýza současného stavu 
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Nyní si řekněme něco k jednotlivým bodům: 

 Firma se řídí v souladu s filozofií Just In Time, a proto se snaží minimalizovat 

skladové zásoby. Objednávky vždy přesně reflektují výrobní plán dodaný zákazníky 

 Protože kontrolu skladových zásob a následnou objednávku vždy vystavuje stejný 

pracovník, jsou vždy promítnuty jeho/její osobní zkušenosti. Čím delší dobu zde 

pracovník působí, tím lepší bude intuitivní odhad 

 Než je vystavena objednávka, je vždy podrobena dvojité kontrole, aby nedocházelo 

k chybám 

 Problém nastává při počítání skladových zásob, neboť se k tomu vždy přistupuje 

intuitivně. V případě, že chybí výrobní plán (nejsou ojedinělé případy), pak se každý 

pracovník neřídí žádnými matematickými modely, ale čistě podle svého uvážení 

 Kvůli dvojité kontrole je schvalovací proces poměrně dlouhý, navíc časový rozdíl 

mezi Asii a Evropou způsobí minimálně jednodenní zpoždění. Mnohdy však i delší, 

neboť existuje netransparentnost objednávacích procesů přímo u výrobců. Ačkoliv je 

možné požadovat kompenzaci, pokud byl dodržen objednací termín, nefinanční 

náklady nelze kompenzovat – všichni zákazníci si v rámci auditů kvality tvoří interní 

hodnocení dodavatelů a s každým zpožděním dochází k posunu v rámci upřednostnění 

směrem dolů 

 Partner, který poskytuje 3PL služby má vysokou chybovost jak ve skladové inventuře, 

tak i v samotných dodávkách 

 Chybí pojistná zásoba, takže v neočekávaných situacích (ztráta, dodání špatného 

zboží, výrobní defekty) nelze vykrýt poptávku 

 Potenciálního zlepšení by se dalo dosáhnout, i přes vyšší investiční náklady, pokud by 

zákazníci a dodavatelé měli unifikovanou formu komunikace. Momentálně je vše 

řešeno přes emaily pomocí prostředníků 

 Ve firmě Techno Associe panuje velmi malé povědomí o končících projektech, což se 

promítá i do skupiny zásob typu D (nulový pohyb) 
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 Systém objednávání je velmi málo automatizovaný a spoléhá na lidského činitele. 

Zjednodušeně řečeno je třeba tisknout zbytečné papíry, posílat mnoho emailu a 

pracovat se soubory, které jsou nestejného formátu 

 Firmě chybí standardizace postupů pro objednávání. I přestože snaha ušít na míru 

každému zákazníkovi jeho vlastní systém může být konkurenční výhodou, je opět 

potřeba zvážit za jakou cenu 

 U některých zákazníků se pokuty za nedodržení objednávky pohybují ve statisících 

korun za každou hodinu prodlení 

 Virtuální inventura sice probíhá každý týden, někdy i více, ale to se nemusí shodovat 

s tím, co je skutečně ve skladu, viz bod Časté chyby v inventuře na straně 

poskytovatele 3PL služeb 

 

1.3 Režim dodávek zákazníkům 
 

Po obdržení zboží a jeho zaregistrování ve skladu, je možné realizovat dodávky zákazníkům. 

Stěžejním bodem z pohledu nákladů bude zjistit obrátkovost položek, neboť čím déle zůstává 

zboží skladem, tím vyšší měsíčně vynaložená částka. V této fázi je vhodné jednotlivé položky 

kategorizovat podle jejich významnosti – uplatnění Paretova principu.2 Ten nám udává 

rozdělení zboží podle jeho podílu na celkovém obratu. Paretovo pravidlo při řízení 

(zkoumání) zásob zní následovně – zhruba 20% položek tvoří 70%-80% tržeb, dalších 20% 

produktů se na tržbách podílí 15%-25% a 50%-60% jsou zbývající statky, které se na tržbách 

podílí pouze marginálně (podle různých zdrojů se uvádí 5%-15%.  

                                                 
2 CHRISTOPHER, M., Logistics & supply chain management, 4th Edition Great Britain: Pearson Education 

Ltd., 2011, ISBN 978-0-273-73112-2 
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Obr. 1.3 – Rozdělení Paretova principu (Lorentzova křivka) 

 

Pro zjištění jednotlivých kategorií bude použito ABC analýzy (jež vychází právě z Paretova 

principu, ten je však velmi obecný a v reálném světě jej najdeme v mnoha oblastech, nikoliv 

pouze u řízení zásob). V odborné literatuře se dočteme, že každou kategorii je nutno 

posuzovat zvlášť a aplikovat jeden model na všechny není dobrý způsob řízení zásob. Ostatně 

je to jedna z věcí, kterou si demonstrujeme dále v textu. Můžeme však směle potvrdit platnost 

Paretova principu i u skladových zásob firmy Techno Associe, jak nám demonstruje graf 1.3. 

Skutečně nám odpovídá například kategorie A s 69 díly z 337 (20,47%) a podílem na 

celkovém prodeji 70%. Existují další metody, například FSN, která rozděluje díly na 

rychloobrátkové (Fast), pomalé (Slow) a normální (Normal) díly. Nejpopulárnější však stále 

zůstává ABC analýza, protože je velmi jednoduché zkontrolovat, zdali jsme analýzu provedli 

správně. 
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Graf 1.3 – ABC analýza dílů firmy Techno Associe 

 

Pro analýzu počátečního stavu je nutné zmínit, že ke všem dílům se přistupuje stejně a to na 

principu P-systému řízení zásob, kdy se zásoba kontroluje ve fixně určených intervalech. 

V případě Techno Associe tomu sice neodpovídá vždy stejně nastavený den v týdnu, ale den, 

kdy obdrží výrobní plán od svých zákazníků. U velkých zákazníků probíhá kontrola 

minimálně jednou týdně, ovšem u těch menších se to řeší na měsíční bázi. 

 

1.3.1 Kritické díly – skupina A 

 

Skupina obsahuje 69 dílů, které lze klasifikovat jako vysoce obrátkové zboží. Tyto díly tvoří 

největší část obratu, a proto by měly být sledovány na denní bázi. Nedostatek hrozí pouze 

v případě, že by došlo k razantnímu výkyvu v poptávce. Průměrná dodací lhůta dílů se 

pohybuje okolo 51 dní. Tento údaj je nám pro samotné stanovení dodávkových cyklů 

k ničemu, ale dokážeme pomocí něj porovnat průměrnou dobu obratu zboží a dodacího cyklu. 

Samotný výpočet bude rozebrán dále v textu. 

Doba obratu zboží činí 19 dní a průměrná hodnota skladu je 4 471 200 Kč. Cílem práce není 

navržení zhodnocení všech položek, neboť by to bylo časově a datově náročně, ale hlavně 

zbytečné. Stačí nám vybrat vzorek 5 dílů, které dále porovnáme se skutečným stavem a nově 

navrženým (simulovaným stavem) 

 

70%

20%

10%

Rozdělení kategorií podle podílu 
na celkových prodejích

A: 69 dílů

B: 84 dílů

C: 184 dílů
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Označení dílu 

4SB00010-

12 

4SB00009-

12 

4SA01112-

12 

GF611-

05940 W429101 

Váha produktů na kus v kg 1,35 0,89 0,766 1,15 1,27 

Spotřeba Týden 1 2 285 1 677 6 723 346 3 251 

Spotřeba Týden 2 3 429 1 694 7 036 332 1 388 

Spotřeba Týden 3 3 013 1 508 8 787 388 1 965 

Spotřeba Týden 4 2 919 1 620 7 098 350 2 153 

Spotřeba Týden 5 2 803 1 726 8 372 326 1 819 

Spotřeba Týden 6 2 912 1 550 7 270 446 3 078 

Spotřeba Týden 7 3 459 1 568 7 363 421 1 009 

Spotřeba Týden 8 3 402 1 601 5 641 439 3 454 

Spotřeba Týden 9 3 060 1 513 8 314 320 2 081 

Spotřeba Týden 10 3 016 1 580 8 877 413 3 027 

 

Tab. 1.3  –  Spotřeba po týdnech u 5 nejdůležitějších dílů včetně jednotkové váhy 

 

1.3.2 Důležité díly – skupina B 

 

Tyto díly se na skladě průměrně zdrží déle, tj. 71 dní, a existuje zde vyšší riziko opomenutí 

objednat položky (lidský faktor) právě kvůli nižší frekvenci dodávek. Hodnota skladových 

zásob činí 4 694 760 Kč. Do této kategorie lze zařadit 84 produktů z celkového portfolia. U 

těchto dílů se obecně doporučuje využít spíš Q-systém řízení, jenomže je třeba mít kvalitní 

systém upozornění, že skladová zásoba se dostala na signální hranici. 

 

1.3.3 Běžné díly – skupina C 

 

Položky, které slouží převážně jako doplněk k „dojným krávám“, neboli produktům ze 

skupiny A. Často bývá rozhodnutí dodávat díly z této kategorie spíše strategickým 

rozhodnutím než ekonomicky výhodným. Měsíční hodnota skladových zásob je 13 190 040 

Kč. Tyto díly zde mohou ležet i několik měsíců, než dojde k jejich obměně. Patří sem 

zbývajících 184 dílů. V literatuře se dočteme například o systému dvou zásobníků, kdy 

v momentě vyprázdnění jednoho, se začíná odebírat z druhého a zároveň je to impuls pro 
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vystavení nové objednávky. Častým problémem těchto dílů bývá právě vysoké riziko 

přehoupnutí se do skupiny D. 

 

1.3.4 Zastaralé zboží – skupina D 

 

Kategorie D se uvádí pouze občas, ale má svůj podíl na řízení skladových zásob. Důvodem 

opomíjení této skupiny bývá fakt, že není zmíněna ani při aplikaci Paretova principu a 

následné ABC analýzy, neboť se na tržbách nepodílí žádným způsobem. Někdy se též 

označují jako tzv. mrtvé díly, neboť u nich nedochází k žádnému pohybu. Problém bývá 

většinou špatně odhadnutá poptávka po zboží, chybné objednávky, anebo pozdní předání 

informace u končících projektů. Jen pro představu – zákazník může vypovědět odkup dílů a 

ukončit projekt, přitom je vázán zaplatit pouze za 4 týdny skladových zásob. V tento moment 

se hodnota zboží pohybuje na 650 000 Kč, která je však vypočtena z průměrných 

pořizovacích nákladů. 

Tato speciální kategorie je pro nás důležitá z pohledu zastaralosti, jinými slovy nechceme, aby 

se pojistná zásoba stala neprodejnou. Případně je nutné minimalizovat finanční náklady 

z neprodejného zboží. 

 

1.4 Změna požadavků 
 

Zákazníci mohou své odvolávky měnit podle potřeby, ale Techno Associe pro ně nemá 

pojistnou skladovou zásobu. Často tedy dochází k situacím, kde je třeba vynaložit mnohem 

vyšší náklady na splnění těchto požadavků. Ačkoliv v mnoha případech jsou náklady 

proplaceny ze strany zákazníka, zvyšuje to náklady celého řetězce a tím pádem nabourává 

důvěru (respektive flexibilitu). 

Změna požadavků je dále velmi málo pružná i kvůli dodávkovému cyklu. Od vystavení 

objednávky trvá pouhá výroba v nejlepším případě pouze 45 dní. Tento termín lze garantovat, 

ale pokud je třeba výrobu uspíšit či upřednostnit, závisí vše na vyjednávacích schopnostech 

managementu.  Může se tedy stát, že Techno Associe je ochotno vyjít vstříc vyšším 

požadavkům zákazníků, ale naráží na bariéru u výrobců. Je důležité si uvědomit, že Techno 

Associe není exkluzivním odběratelem a s podobnou situací se může potýkat několik subjektů 
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najednou. Opět zde vstupuje do hry netransparentnost celého objednacího procesu přímo u 

výrobců, takže data k posouzení četnosti chybí a autor může vycházet pouze ze své osobní 

zkušenosti. 

Pojďme se však podívat na data, která k dispozici máme. Techno Associe nikdy neprovádělo 

důkladnou analýzu předchozího stavu a zaměstnanci vždy vycházeli pouze z výhledových 

plánů. Následující poznatky tedy autor analyzoval sám 

 V roce 2014 došlo ke změnám požadavků ve 131 případech, ovšem případů navýšení 

bylo 78, tedy více než polovina 

 Technu Associe vznikly náklady v souvislosti se zastaralými položkami ve výši 

129 000 Kč. Důvodem byla pozdní komunikace ohledně končících projektů 
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1.5 Defekty a ztráty v logistickém řetězci 

 

Každý subjekt vstupující do logistického řetězce může mít negativní vliv na tok materiál. 

Informační tok jde směrem od zákazníka přes prostředníky k výrobci. V našem modelu se 

nejprve zákazník obrátí na firmu Techno Associe Czech, která následně vystaví objednávku 

do své mateřské pobočky v Japonsku. Až v tomto okamžiku Techno Associe Japan kontaktuje 

výrobce dílů. 

Materiálový tok tedy začíná u výrobce, jenž si musí objednat ocelové svitky přímo v hutích 

několik týdnů dopředu. Zde ostatně tkví podstata dlouhých objednacích lhůt a malé flexibility. 

Když se svitky dostanou k výrobci šroubů, není stále vyhráno, protože ti si samozřejmě 

upravují výrobní plán podle dostupnosti jednotlivých materiálů a každá nečekaná změna 

v plánu si žádá náročné přenastavení strojů, náklady z prostojů a větší počet techniků, kteří se 

o stroje starají. Po dokončení jednotlivých šarží se provádí kontrola kvality a následně si 

zboží přebírá dopravce.  

Zboží pak putuje zhruba 3 týdny po moři do přístavu v Hamburku. Zde je přeloženo na vlak 

směřující do Prahy, kde se následně provede celní odbaven a finální doručení do skladu firmy 

UTi s.r.o. (poskytovatele 3PL služeb pro Techno Associe Czech). Ve skladu proběhne rychlá 

kontrola, jestli zboží odpovídá průvodním dokladům a založeno do regálů, dokud nepřijde 

vyskladňovací příkaz. 

Nyní se podívejme na skutečnost, že v relativně jednoduchém řetězci vystupuje hned 6 

různých subjektů. U každého z nich může dojít buďto k dezinterpretaci informace, anebo 

fyzickému poškození/ztrátě zboží.  

 Ve sledovaném roce došlo k poškození jednoho kontejneru se zbožím, které bylo 

nutno odepsat. Uvažujme 24 kontejnerů za rok a dostaneme se ke ztrátě 4,16% 

 Ve sledovaném roce došlo k 3 případům, kdy bylo dodáno zboží obsahující nějakou 

formu defektu. Za celý rok bylo vystaveno 54 objednávek, čili chybovost je na 5,55% 

 Nakonec vezměme v úvahu 276 objednávek vydaných ze skladu. U 26 z nich byly 

objeveny chyby v dodávaném množství anebo špatného výdeje (jiný produkt). Tím se 

dostáváme na 9,4% chybovosti 
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 Efektivitu celého logistického řetězce můžeme tedy pomocí jednoduchého propočtu 

zjistit následovně (1 − 0,0416)𝑥(1 − 0,0555)𝑥(1 − 0,094) = 82,01%. Lze 

konstatovat, že Techno Associe dokáže doručit objednané zboží bez defektů, včas a 

v požadovaném množství v 82,01% případů. 

 

1.6 Analýza nákladů plynoucích za zásob 

 

Největší část nákladů samozřejmě tvoří samotné držení a pořizování skladových zásob. Firmy 

vynakládají nemalé finanční obnosy, aby dokázali své výrobky přesunout přes půl světa a pak 

je poskytnout svým zákazníkům v geograficky vzdálených regionech. Možná překvapivým 

zjištěním bude skutečnost, že náklady na držení zásob se mohou vyšplhat až k 30% z ceny 

daného produktu. V této kapitole tedy najdeme data o částkách, se kterými budeme později 

pracovat při optimalizaci. 

 

1.6.1 Náklady na pořízení zásob 

 

Metodik výpočtu pořizovacích nákladů existuje hned několik. Například česká právní úprava 

(zákon č. 593/1991 Sb. Zákon o účetnictví) říká, že oceňování zásob probíhá na základě kupní 

ceny včetně přímých i nepřímých nákladů. Znamená to tedy, že se musí započítat i veškeré 

náklady na transport a manipulaci se zbožím a také cla (daně). 

Pro naše účely je vhodné porovnat fixní a variabilní část nákladů. Zřejmě je cena závislá 

buďto na objemu, anebo váze zboží; v tomto případě jsou produkty vždy těžší než objemnější. 

Z Harris-Wilsonova vzorce víme, že při stanovování optimálního objednacího množství 

(EOQ) je nutné vycházet z předpokladu, že část nákladů je fixní a je tedy jedno, jak velkou 

objednávku vystavíme. I v našem případě jsou některé poplatky jako manipulace 

s kontejnerem, vystavení dokumentů, rezervace místa na nákladním vlaku, fixní a budeme je 

tedy platit vždy při vystavení objednávky. Na druhou stranu lze aplikovat úspory z rozsahu, 

kdy se fixní náklady snižují na jednotku s velikostí objednávky. Zřejmě je ideální případ, kdy 

dosáhneme kompletního zaplnění přepravní jednotky, avšak to je nemožné, podíváme-li se na 

tabulku 1.2, jelikož běžně používaný 20‘ ISO přepravní kontejner pojme až 38,5 m3. 
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Z posledních deseti zásilek byla získána tato data 

  Celková cena za 

přepravenou tunu 

(y) 

Celková váha 

v tunách (x) 

1 3 159,80 2,00 

2 3 419,60 2,20 

3 3 620,70 2,50 

4 3 393,60 2,00 

5 3 350,40 1,93 

6 3 393,70 2,02 

7 3 296,10 1,94 

8 2 712,30 1,67 

9 3 578,60 2,32 

10 3 954,80 2,89 

 

Tab. 1.6.1 – Reálné náklady za posledních 10 zásilek 

 

Tato tabulka v sobě již zahrnuje i fixní část nákladů a kvůli fluktuaci ceny dolaru vůči české 

koruně může docházet k odchylkám. Proto se dvě zásilky, které jsou na první pohled velmi 

podobné, nemusí shodovat v reálných nákladech.  

 

1.6.2 Náklady na skladování 

 

Přistupme k bližší analýze nákladů v současném stavu. V odborné literatuře se dočteme o 

průměrných nákladech spojených s držením zásob v různých odvětvích. Například Chase D. 

M. a Aquilano N. J. ve svém díle uvádějí 25%-35% ve Spojených státech. Na druhou stranu 

v Německu je to podle Kubáta J. kolem 19%-30%, což může být vysvětleno jiným podílem 

jednotlivých odvětví.3 Podívejme se nyní na tabulku přehledu jednotlivých odvětví (Tab. 1.3) 

 

 

                                                 
3 SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika, 1. vydání Brno: Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2563-2 
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Odvětví 
Zásoby v % bilanční 

sumy 

Zásoby v % 

obratu 

Těžba nerostných surovin 2,45 4,15 

Potravinářský průmysl 16,64 10,42 

Textilní a oděvní průmysl 20,72 20,57 

Dřevozpracující průmysl 14,55 8,95 

Chemický průmysl 14,55 12,67 

Gumárenský průmysl 12,25 8,09 

Sklářský a keramický průmysl 11,00 11,22 

Hutní a kovodělný průmysl 18,34 12,06 

Výroba dopravních prostředků 12,78 7,19 

Zpracovatelský průmysl 15,97 10,19 

Energetika 2,73 4,31 

Stavebnictví 8,86 5,33 

Obchod 19,87 8,08 

 
Tab. 1.6.2-1 – Náklady na skladování v různých ekonomických sektorech 

 

Tabulka vychází z veřejně dostupné finanční analýzy průmyslu a obchodu za rok 2006 

Ministerstva průmyslu a obchodu, ale přehledně zpracovaná data pochází ze zdroje 

Logistika.4 

Zřejmě má každé odvětví jiné požadavky na skladové zásoby a nás bude zajímat především 

obchod. Podívejme se tedy, kolik je v současnosti vázáno kapitálu ve skladových zásobách. 

Z účetní rozvahy a výkazu zisků a ztrát použijeme veřejně přístupná data. Dozvíme se, že ve 

skladových zásobách bylo za rok 2014 vázáno 35 900 000 Kč, avšak v tom jsou započítány i 

zásoby z ostatních skladů. Pro účely této práce nás bude zajímat pouze to, co se nachází na 

území ČR. Z interních zdrojů se víme, že v České republice jsou skladové zásoby v hodnotě 

22 000 000 Kč a dále také vím, že za rok firma utrží 185 192 000 Kč, z toho opět 121 000 000 

je na domácím trhu. S touto informací jsme schopni spočítat průměrnou dobu obratu zásob 

podle vztahu 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

 

                                                 
4 SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika, 1. vydání Brno: Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2563-2 
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Ze vztahu plyne průměrná doba, než se zásoby ze skladu dostanou k zákazníkovi a dojde 

k celkové obměně zásob. Metoda je však nepřesná, neboť nepočítá se zbožím kategorie D, u 

kterého k obnově zásob nedojde vůbec nebo jen s velmi malou pravděpodobností. Pro lepší 

přehlednost tedy sestrojíme tabulku 1.6.2-2 a dopočítáme průměrnou dobu obratu. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
22 356 000

121 453 000
365

= 67 𝑑𝑛í 

Lze tedy usuzovat, že finanční hodnota zásoba se vyčistí jednou za 67 dní, to však 

neznamená, že opravdu dojde k protočení všech položek, viz předchozí kapitola o rozdělení 

položek podle Paretova pravidla. 

 

Položka Hodnota v Kč 
Celkové zásoby 35 933 000 

Zásoby v ČR 22 356 000 

Celkové tržby 185 192 000 

Tržby v ČR 121 453 000 

Zastaralé zboží (kat. D) 650 000 

Očištěné zásoby od položek 

kategorie D 

21 706 000 

 
Tab. 1.6.2-2 – Hodnota zásob ve firmě Techno Associe 

 

Dalším důležitým údajem bude, jaký % podíl tvoří náklady na držení zásob z jejich nominální 

hodnoty. Opět se bude jednat o velmi jednoduchý výpočet, neboť víme, že firma ročně zaplatí 

za logistické služby (již zahrnuje skladovací plochy, manipulaci) kolem 1 800 000 Kč.  

 Vyjdeme-li tedy z hodnoty Zásoby v ČR, dostáváme se na 8% a k tomu je třeba 

započítat i další 2 % na pojištění zásob.  

 Ztráty tvoří z finančního hlediska marginální položku, avšak jak již bylo zmíněno, 

mohou se velmi nepříjemně podepsat na nákladech z nedostatku. Bylo spočteno, že 

ztráty tvoří pouze kolem 0,23% z nominální hodnoty zásob 

 Musíme započítat i mrtvé zboží, které lze klasifikovat jako opotřebení či stárnutí a 

tvoří 2,9%.  
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 Správně bychom měli uvažovat i diskontní sazbu jakožto ztrátu z vázaného kapitálu, 

avšak firma se k investování staví velmi konzervativně, a proto nelze hovořit o reálné 

ztrátě.  

Celkem se tedy dostáváme na 13,13% z nominální hodnoty zásob, což představuje částku 

skoro 3 000 000 korun. Vzpomeňme si na fakt, že firma se snaží fungovat v režimu JIT, 

přesto na zásoby každý rok vynaloží kolem 2 935 000 korun.  

Abychom však mohli dále v textu provést bližší analýzu efektů optimalizace, je nutné 

nejdříve znát jednotkové náklady na skladování. Běžně se ve skladech účtuje cena za paletové 

pozice (plochu), kterou klient ve skladu zabere. V našem případě nás bude ovšem zajímat 

hmotnost, kterou do každé paletové pozice budeme schopni uložit. Nastavme maximální 

omezení na 1000 kg na jednu pozici. Skutečnou skladovou zásobu pro díly z tabulky 1.6.2-3 

nyní nalezneme níže.  

Označení dílu 

4SB00010-

12 

4SB00009-

12 

4SA01112-

12 

GF611-

05940 W429101 

Váha produktů na kus 

v kg 
1,35 0,89 0,766 1,15 1,27 

Zásoba Týden 0 2560 2231 6791 350 3284 

Zásoba Týden 1 3532 1756 4363 332 1388 

Zásoba Týden 2 3767 1350 11248 400 2024 

Zásoba Týden 3 3299 1720 7950 364 2240 

Zásoba Týden 4 2972 1088 9042 291 1801 

Zásoba Týden 5 3233 1659 7707 473 3263 

Zásoba Týden 6 1741 1678 7584 417 999 

Zásoba Týden 7 3471 1730 5641 391 3454 

Zásoba Týden 8 3397 1665 8481 337 2123 

Zásoba Týden 9 3258 1454 9144 426 3027 

 

Tab. 1.6.2-3 – Reálná spotřeba během 10 týdnu u 5 nejprodávanějších dílů 

 

Tabulka 1.5 vždy udává skladovou zásobu na následující týden, tj. v týdnu 1 bude pokryta 

spotřeba ze skladové zásoby uvedené ve sloupci týden 0. Je nasnadě, že cílem bude vyplnit 

paletové pozice maximálním množstvím, které jsme schopni uložit, aniž by došlo 

k překročení omezení. Základními výpočty zjistíme, že například prvního dílu dokážeme na 

jednu paletovou pozici uložit maximálně 
1000

1,35
= 740 kusů a na pokrytí poptávky v týdnu 3 

budeme potřebovat dočasně uskladnit 5 paletové pozice. 
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Jelikož je potřeba všechno převést do nějaké formy finančních nákladů, použijme cenu za 

jednu paletovou pozici 9 Kč na den. Pro zjednodušení uvažujme, že skladové zásoby ve 

skladu leží vždy jeden týden (tedy 7 dní), než dojde k jejich obměně. 

 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

  

P
o

če
t 

p
al

et
 

Z
ap

la
ce

n
o

 K
č 

P
o

če
t 

p
al

et
 

Z
ap

la
ce

n
o

 K
č 

P
o

če
t 

p
al

et
 

Z
ap

la
ce

n
o

 K
č 

P
o

če
t 

p
al

et
 

Z
ap

la
ce

n
o

 K
č 

P
o

če
t 

p
al

et
 

Z
ap

la
ce

n
o

 K
č 

Týden 0 4 252 2 126 6 378 1 63 5 315 

Týden 1 5 315 2 126 4 252 1 63 2 126 

Týden 2 6 378 2 126 9 567 1 63 3 189 

Týden 3 5 315 2 126 7 441 1 63 3 189 

Týden 4 5 315 1 63 7 441 1 63 3 189 

Týden 5 5 315 2 126 6 378 1 63 5 315 

Týden 6 3 189 2 126 6 378 1 63 2 126 

Týden 7 5 315 2 126 5 315 1 63 5 315 

Týden 8 5 315 2 126 7 441 1 63 3 189 

Týden 9 5 315 2 126 8 504 1 63 4 252 

 

Tab. 1.6.2-4 – Finanční náklady vynaložené na skladné během 10 sledovaných týdnů 

 

1.6.3 Náklady z nedostatku 

 

Asi nejsložitější na výpočet jsou náklady z nedostatku. Skutečně můžeme jednoduše uvažovat 

pouze sumu, kterou firma vynaloží na překlenutí intervalu nedostatku, nicméně takové 

uvažování by nebylo správné. V praxi bývají mnohem vyšší částky, které pak firmy platí 

svým partnerům jako odškodnění, jelikož přerušení dodávek může v mnoha případech 

znamenat zastavení celé výrobní linky. Automobilový průmysl pracuje s velmi precizně 

naplánovanými dodávkami, neboť podle toho uzpůsobuje svoje výrobní plány. Samozřejmě i 

firmy si uvědomují rizika s tím spojená a často mají v záloze náhradní dodavatele. Co však 

není běžně známé, je skutečnost, že mnoho těchto dodavatelů mívá podobné logistické řetězce 

(např. odebírají od stejného výrobce), pokud tedy například výrobce znehodnotí nějakou šarží 

kvůli nevyhovující kvalitě, bývá v mnoha případech postiženo více dodavatelů najednou.  



29 

 

Pro účely této práce ovšem definujeme průměrné náklady, které vznikají v důsledku 

nedostatku. Ač použijme značného zjednodušení, bude nastavena fixní hodnota nákladů, která 

vychází z analýzy interních zdrojů. Bylo zjištěno, že každý nedostatek pro firmu znamená 

nutnost zajistit náhradní leteckou přepravu a z předchozích dat byla vypočtena minimální 

hodnota 9736 Kč na každý takový případ.  

Nastavíme následující pravidlo: Pokud se při řízení objeví jakýkoliv nedostatek, zahrneme 

koeficient l (dále v textu vysvětleno) do naší rovnice a jeho hodnota bude 

l = 9736. Autor vychází z 29 předchozích případů, kdy byly dohledatelné zaplacené částky, 

nikoliv však informace o objemu či váze, a proto nelze koeficient přesněji stavit. Co však 

umíme porovnat je vývoj spotřeby a skladové zásoby ve sledovaném období. Porovnáním 

zjistíme, že k nedostatkům došlo ve třech případech. 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

275 554 68 4 33 

378 616 -2335 4 33 

1132 458 126 16 92 

1512 558 978 30 179 

1681 -80 1648 3 161 

2002 29 2085 30 346 

284 139 2306 26 336 

353 268 2306 -14 336 

690 420 2473 3 378 

932 294 2740 16 378 

932 294 2740 16 378 

 

Tab. 1.6.3 – Rozdíl mezi spotřebou a disponibilní zásobou na skladě 

 

Označení koeficientu l bude v textu nadále používáno a každé literatuře najdeme jiné 

označení (například Cz ). Připočtením nákladů z tabulky 1.6.2-4 získáváme celkovou sumu 

(včetně deficitů) za sledované období ve výši 40 359 Kč. 
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2 METODY OPERAČNÍHO VÝZKUMU A 

MATEMATICKÉ STATISTIKY V OBLASTI 

ŘÍZENÍ ZÁSOB 
 

V otázce řízení zásob můžeme rozlišit dva hlavní proudy – pouhé rozšíření deterministických 

modelů a skutečné stochastické modely, které a priori počítají s vlivem pravděpodobnosti. 

Obecně nelze říci, že složitější stochastické modely by dávaly lepší výsledky, ale pomocí 

těchto modelů lze brát do úvahy externí vlivy, které nelze ovlivnit.5 Z pohledu řízení systémů 

se tak jedná o externí vstup; parametry vstupu nemůžeme ovlivnit, ale hrají důležitou roli při 

určování stavu systému. 

Pro naše úvahy je nutné uvažovat o tzv. pojistné zásobě, která má smysl v případech, kdy 

vznikají odchylky v důsledku působení pravděpodobnosti (nepřesnosti odhadu): 

 na vstupu nám vzniká zpoždění dodávky, anebo dodání menšího množství 

 na výstupu působí výkyvy v poptávce (pro pojistnou zásobu nás zajímá vyšší 

spotřeba) 

 v samotné výtěžnosti produktu – vliv defektů, špatné kalibrace strojů, ztráty, atd. 

 

2.1 Rozšíření deterministického modelu 

 

Pokud bychom dokázali odhadnout skutečnou spotřebu v čase a při neměnných parametrech 

(náklady na pořízení, dodací lhůta), mohli bychom poměrně snadno udržovat potřebnou 

zásobu. Jednoduchým, ale zároveň elegantním Harris –Wilsonovým vzorcem dokážeme 

spočítat optimální velikost objednávky jednotlivých komponent, které jsou uvažovány 

z hlediska řízení zásob. Tento vztah definujme matematicky následovně 

min
𝑋

𝑁𝑐 (𝑋) ⇔ 
𝑑𝑁𝑐

𝑑𝑋
= 0 

Hledáme tedy extrém funkce Nc (nákladová funkce). Derivováním dostáváme tvar 

                                                 
5 BARTMANN, D., BECKMANN, M.J., Inventory Control: Models and Methods, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg, 1992, ISBN 3-540-55820-9 
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𝑑𝑁𝑐

𝑑𝑋
= 0: −

𝑘𝛼

𝑋2
+  

ℎ

2
 ⇒ 𝑋𝑜𝑝𝑡 =  √

2𝑘𝛼

ℎ
 

kde parametr k značí fixní náklady na pořízení (administrativa), α je spotřeba zboží, h 

(holding cost) jsou průměrné náklady na skladování za sledované období. Pomocí výše 

uvedeného vzorce jsme schopni spočítat optimální velikost každého objednávaného dílu. Se 

zvyšujícím se počtem dílů roste také komplexita, neboť do hry vstupují i úspory z rozsahu ve 

formě konsolidace objednávek. Touto problematikou se zabývají dynamické víceproduktové 

modely.6 

 

 

Obr. 2.1 – Průběh čerpání a stavu zásob při možné nedostatku 

 

V předchozím případě jsme definovali optimální nákladovou funkci za předpokladu, že 

náklady z nedostatku nebyly uvažovány. Nyní se zkusme zamyslet, jak se funkce změní, 

přidáme-li další parametr – l (loss). Nákladová funkce bude funkcí dvou nezávisle 

proměnných veličin x (velikost dodávky) a s (nedostatek zásoby). Z obrázku 2.1 lze jasně 

vyčíst, že v intervalu t1 dochází k čerpání disponibilních zásob a po přechodu do t2 vznikají 

náklady z nedostatku. Běžně se uvádí ztráta z ušlého zisku, náklady však mohou být obecného 

charakteru.  

                                                 
6 SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika, 1. vydání Brno: Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2563-2 
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S rostoucími náklady z nedostatku zásob se také snižuje význam uvažovat tyto náklady. 

7Přesněji řečeno – čím blíže se náklady z nedostatku budou blížit nákladům z držení zásoby, 

tím více můžeme tento model zanedbat, neboť pak se nám vyplatí zásobu držet vždy. 

 

2.2 Spolehlivost zabezpečení 

 

Pojem spolehlivost vychází z matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti. Stejně jako 

mnoho dalších vlivů v reálném světě totiž nelze zanedbat odchylky od ideálního stavu. 

V širším pojetí lze chápat spolehlivost jako schopnost odolat nepříznivým stavům systému. 

Hovoříme-li o zásobách, pak tento termín implikuje faktor pojistné zásoby, který nám pomáhá 

překlenout výkyvy v dodávkách či zvýšené období spotřeby. Jako metrika výkonnosti 

používáme stupeň úplnosti nebo stupeň pohotovosti dodávky. 

Úplnost dodávky (stupeň úplnosti) budeme označovat symbolem α. Při výpočtech nám α  

udává pravděpodobnost, že v rámci jednoho dodávkového cyklu nedojde ke vzniku deficitu 

zásoby. Zjednodušeně lze říci, kolikrát se nám deficit ve sledovaném období vyskytne. 

Nevýhodou je, že neznáme rozsah nedostatku; může chybět jen jeden kus, anebo několik 

milionů.  

Oproti tomu stupeň pohotovosti dodávky se používá, pokud chceme vyjádřit 

pravděpodobnost, že objednávku po položce lze plně uspokojit ihned ze skladové zásoby. 

V literatuře se setkáme s označením β. 

Zřejmě je při aplikaci modelů nutné posuzovat oba dva koeficienty, neboť pouze tak máme 

kompletní informaci o deficitu. Spolehlivost zabezpečení proti nedostatku nastavujeme 

pomocí tzv. pojistného faktoru. 

 

2.3 Interval nejistoty 

 

Interval nejistoty tn patří mezi další sledované veličiny při statistickém řízení zásob, protože 

nám udává časový interval mezi poslední skutečně známou velikostí zásoby a končí přijetím 

                                                 
7 BARTMANN, D., BECKMANN, M.J., Inventory Control: Models and Methods, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg, 1992, ISBN 3-540-55820-9 
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nové dodávky daného zboží. Velikost intervalu se bude lišit i podle použitého systému řízení. 

U Q-systému je tvořena délkou pořizovací lhůty (v grafu tp). Naopak u P-systému jsou fixně 

stanoveny kontrolní intervaly, při kterých je zjišťován stav zásob a případně objednáno zboží; 

tento kontrolní interval je nutné zohlednit. Zjednodušeně lze aplikovat logiku interval 

nejistoty = pořizovací lhůta. 

Podívejme se na obrázek 2.3, který nám hezky ilustruje, že dodací lhůta je jenom část 

intervalu pořízení zásob. Především v mezinárodním obchodu můžeme narazit na takové 

problémy, jako jsou státní svátky v různých částech světa, které mohou značně zahýbat 

například prodlevou mezi odesláním a přijetím objednávky.  

 

 

Obr. 2.3 – Rozpad intervalu pořízení na jednotlivé složky 

 

2.4 Stanovení velikosti pojistné zásoby 

 

Pokud dospějeme k závěru, že je nutné spočítat velikost pojistné zásoby, vycházíme nejčastěji 

z předpokladu normálního rozdělení pro jednotlivé veličiny – spotřeba, dodávky a pořizovací 

lhůty. Ilustrační příklad uveďme výkyvy v poptávce, kdy nás zajímá především vyšší 

spotřeba, než jsme původně očekávali. 
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Obr. 2.4 – Normální rozdělení v kontextu řízení skladových zásob a vliv na stupeň úplnosti dodávky 

 

Za předpokladu, že míříme na spolehlivost zabezpečení o velikosti 1σ (směrodatných 

odchylek), budeme schopni vykrýt poptávku v 68,26% případů. Tento údaj nám udává 

statistické rozložení po obou stranách Gaussovy křivky, tedy špatný odhad jak směrem 

nahoru, tak i dolů, jenomže nás zajímají pouze případy, kdy nedojde k uspokojení poptávky. 

Těch bude 50% všech případů, proto provedeme následující převod 

68,26 +  
100 − 68,26

2
=  84,13% 

ve skutečnosti tedy pokryjeme 84,13% případů, kdy je skutečná poptávka vyšší než původní 

odhad. S rostoucím stupněm zabezpečení je rozdíl čím dál menší, jak dokazuje obrázek č. . 

Výše zmíněný výpočet nám v podstatě říká, že na pojistnou zásobu lze nahlížet jako na K-

násobek směrodatné odchylky. Veličinu K budeme nazývat pojistným faktorem. Hodnotu 

pojistného faktoru lehce zjistíme z tabulek běžně uváděných ve statistické literatuře (kvantily 

distribuční funkce normálního rozdělení). Při výpočtu pojistné zásoby použijeme tento 

jednoduchý vztah 
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𝑥𝑝 = 𝐾𝜎𝑐 

kde 𝜎𝑐 je celková směrodatná odchylka; vyjadřuje intenzitu kolísání poptávky, velikosti 

dodávek a pořizovací lhůty. Pro stanovení vycházíme z historických dat v období 6 měsíců až 

2 let. Optimální je pak mít alespoň jeden celý rok kvůli vlivu sezónnosti, naopak data starší 

dvou let rychle ztrácí svou vypovídací schopnost kvůli změnám v sortimentu zboží a 

preferencí. 8 

Vypočítat pojistný faktor není složité, mnohem horší je však vybrat správnou metodu. Obecně 

se doporučuje periodicky kontrolovat správnost výsledků a případně měnit metody. Nemusí 

zcela platit ani to, že na díly z jedné skupiny aplikujeme tu samou metodu. 

  

                                                 
8 SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika, 1. vydání Brno: Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2563-2 
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2.5 Metody stanovení pojistné zásoby pro dynamický model 

 

V podkapitole 2.1 jsme uvedli dynamický model, který je rozšířením deterministického 

Harris-Wilsonova vzorce. Zmíněné metody nám tedy poslouží pro určení velikosti pojistné 

zásoby, což je veličina, se kterou ve počítáme. V odborné literatuře lze samozřejmě najít 

mnoho dalších, avšak uvedeme pouze nejčastěji v praxi užívané metody. 

 

2.5.1  Metoda M1 

 

Zachycuje kolísání poptávky a délky intervalu nejistoty, ale vychází z předpokladu, že 

zdrojem odchylek jsou výkyvy v poptávce. Způsob výpočtu není statisticky zcela správný, 

neboť považuje jednotlivé směrodatné odchylky (interval nejistoty a výkyvy v poptávce) za 

navzájem závislé a sčítá je. Jelikož je metoda velmi jednoduchá, avšak matematicky velmi 

nepřesná, lze ji doporučit pouze pro málo významné položky. Spočteme ji následovně 

𝑥𝑝 = 𝐾(𝜎𝑝 + �̅�𝜎𝑡𝑛) 

 

2.5.2  Metoda M2 

 

Asi nejběžněji uváděná metoda v dostupné literatuře. Definovali jsme již dříve pomocí vztahu  

𝑥𝑝 = 𝐾𝜎𝑐. V praxi se běžně nesleduje velikost směrodatné odchylky poptávky během 

intervalu nejistoty. Snadno však zjistíme směrodatnou odchylku velikosti poptávky za 

jednotku času. Výsledný vztah bude mít podobu  

𝑥𝑝 = 𝐾𝜎𝑝√𝑡𝑛 

a lze doporučit pro položky, u kterých očekáváme přibližně stejné délky intervalu nejistoty a 

dostáváme vždy skutečně objednané velikosti dodávek v požadovaném množství. 
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2.5.3  Metoda M3 

 

Pro případy, kdy metoda M2 nesplňuje definované podmínky stejné délky intervalu nejistoty, 

nastupuje metoda M3. Abychom ji mohli úspěšně aplikovat, musí být dodržena podmínka, že 

dodávky nejsou zdrojem nejistoty – opět platí, že co si objednáme, to také dorazí, ale ne vždy 

ve stejných časových intervalech. U tohoto modelu je poptávka hlavním zdrojem nejistoty a 

velikost pojistné zásoby spočteme 

𝑥𝑝 = 𝐾√𝑡�̅�𝜎𝑝
2 + �̅�𝜎𝑡𝑛

2  

Tato metoda je přesnějším rozšířením metody M1, jelikož už správně rozlišuje jednotlivé 

směrodatné odchylky. 

2.5.4  Metoda M4 

 

Když během sledovaného období zaznamenáme kolísání velikosti dodávek a spotřeby, 

aplikujeme metodu M4. Základním předpokladem je konstantní délka intervalu nejistoty. 

𝑥𝑝 = 𝐾√𝑡𝑛(𝜎𝑝
2 + 𝜎𝑟

2 ) 

Do metody vstupuje nová proměnná – směrodatná odchylka rozdílů mezi předpovězeným 

objemem a skutečně dodaným 𝜎𝑟. 

Problém však spočívá ve skutečnosti, že firmy běžně nesledují rozdíl mezi skutečně 

objednaným zbožím a plánovanou poptávkou. Hodí se pro stanovení pojistné zásoby 

například pro režijní materiál.9  

  

                                                 
9 SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika, 1. vydání Brno: Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2563-2 
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2.5.5 Metoda M5 

 

Aplikuje podobný přístup jako v předchozím případě.10 Rozdíl tkví v odvození kolísání 

poptávky, které neprobíhá přímo ze statistické analýzy minulého průběhu poptávky, ale 

z chyby odhadu velikosti poptávky. Opět se jedná o ne zcela běžně sledovanou veličinu. 

Pojistnou zásobu spočítáme následovně 

𝑥𝑝 = 𝐾√𝑡𝑛(𝜎𝑒
2 + 𝜎𝑟

2 ) 

Dočteme se, že tato metoda je obzvláště vhodná pro hotové výrobky a jednicové materiály, 

neboť se u nich nepředpokládají výkyvy v délce pořizovací lhůty. 

 

2.5.6 Metoda M6 

 

Nejkomplexnější ze všech výše uvedených metod je M6, neboť předpokládá nestacionární 

poptávku například v důsledku existence trendu. Kombinuje v sobě poznatky z jiných oborů, 

především exponenciální vyrovnávání (vyhlazování) s konstantou. Princip vyrovnávání bude 

blíže vysvětlen v nadcházejících kapitolách. Ve statistice narazíme na metodu nejmenších 

čtverců, což je asi nejrozšířenější způsob analytické regrese a na stejný způsob funguje právě 

metoda M6. V podstatě počítáme vzdálenost bodu od křivky. Ovšem u metody M6 se používá 

metody nejmenších čtverců jako krok k určení optimální hodnoty konstanty. A právě 

konstanta, v tomto případě označená 𝛾, má zásadní vliv na velikost pojistné zásoby. 

𝑥𝑝 = 𝐾𝜎𝑝√𝑡𝑛√1 + 𝛾(𝑡𝑛 − 1) + 𝛾2
(𝑡𝑛 − 1)(2𝑡𝑛 − 1)

6
 

Testováním různých hodnot zjistíme, že v závislosti na délce intervalu nejistoty (a zvoleném 

parametru 𝛾) dochází k exponenciálnímu nárůstu velikosti pojistné zásoby. Pro srovnání je při 

𝛾 = 0,7 a 𝑡𝑛 = 5 u nestacionární poptávky nutné držet 2,6krát vyšší zásobu pro dosažení 

stejné úrovně spolehlivosti zabezpečení jako u stacionární poptávky.11 Doporučením tedy 

může být hledat příčinu vzniku nedostatků a snažit se je odstranit, protože udržovat skladové 

zásoby může být nevýhodně drahé. Metodu lze však doporučit například u rychloobrátkového 

zboží, které podléhá vlivům trendů a sezón. Příkladem budiž potraviny a zásobování prodejen. 

                                                 
10 SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika, 1. vydání Brno: Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2563-2 
11 Tamtéž 
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Při optimalizaci metody M6 musíme hovořit o pojistném faktoru, který hraje asi nejdůležitější 

roli. Ten lze vypočítat pomocí dvou přístupů 

 Autonomně bez kritéria nákladů 

 Optimalizací na základě kritéria nákladů 

Autonomní optimalizace bez kritéria nákladů lze sestavit v případě, kdy nám chybí relevantní 

data, anebo se na ně nemůžeme spolehnout kvůli nekonzistentnosti. Jako první krok se uvádí 

alespoň odhad výše nákladů na základě předchozích zkušeností; náklady na skladování i 

z nedostatku. Vezmeme-li v potaz, že v některých případech je velmi složité kvantifikovat 

skutečné náklady z nedostatku, protože nemusí být okamžitě vyjádřeny finančním 

ukazatelem, bude tato část nejtěžší. Silně závisí na subjektivním vnímání managementu firmy. 

Pokud se nám povede rozklíčovat, alespoň orientačně náklady, můžeme přistoupit 

k samotnému stanovení pojistného faktoru. Nahlédnutím do tabulky kvantilů distribuční 

funkce normálního rozdělení však zjistíme, že velmi vysoký stupeň zabezpečení získáme 

pouze za cenu neúměrně vysokých nákladů. Lze dokonce tvrdit, že i při velmi vysokém stupni 

zabezpečení stejně nepokryjeme 100% poptávky, ovšem to bychom v praxi asi velmi těžko 

ověřovali. Normální rozdělení však může sahat hluboko za 6 směrodatných odchylek. 

Druhá metoda je založena na myšlence, že případné vyšší náklady na skladování se nám 

vracejí z eliminace deficitů a tedy i nákladů na ně.  

Optimální úroveň pojistného faktoru získáme vždy pouze porovnáním jednotlivých složek 

nákladů. Níže uvedený graf  (2.5) nám demonstruje průběh funkce celkových nákladů na 

držení pojistné zásoby.  
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Graf 2.5 – Průběh nákladů při stanovení optimálního pojistného faktoru 

 

V první fázi je vidět, že dochází k optimalizaci zisků, neboť nám hrozí jen velmi nízké riziko 

nedostatku. Eventuálně však dosáhneme bodu, kdy držení zásob převýší náklady z deficitu. 

Bod zvratu bychom byli schopni získat i za pomocí operačního výzkumu a lineárního 

programování. Zřejmě by bylo nutné některé funkce linearizovat, ale výše uvedený graf je ve 

své podstatě ideálním kandidátem na hledání jednotlivých bodů na osách x a y. 

 

2.6 Testování hypotéz pomocí t-testové statistiky 

 

Jinak též označované jako testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot nebo také Studentův 

test. Základní předpoklady testu jsou následující 

 Nezávislé výběry 

 Normální rozdělení nebo velký rozsah výběrů 

 Pokud se jedná o sdružený test, pak musíme také splnit podmínku shody 

směrodatných odchylek, které však neznáme 



41 

 

Nás však bude zajímat pouze případ, kdy neznáme směrodatné odchylky, ale 

nepředpokládáme jejich shodu. 

Postup je takový, že formulujeme nulovou hypotézu. Vypočítáme hodnotu testové statistiky 

podle vzorce 

𝑇 =
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

√(
𝑠1

2

𝑛1
) + (

𝑠2
2

𝑛2
)

 

Kritické hodnoty H0: pro oboustranný test ±tα 

   pro pravostranný test tα 

   pro levostranný test -tα 

Čím větší vzorek máme, tím více se studentovo rozdělení blíží normálnímu. Jediným 

parametrem je počet stupňů volnosti.  
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3 FORMULACE HYPOTÉZ 
 

V této části práce nyní vybereme nové metody pro řízení zásob a zformulujeme hypotézu. 

Cílem bude porovnat různé metody a vybrat tu, která nám dává nejlepší výsledky. Nastavíme 

tedy očekávání a v další kapitole pomocí generátoru náhodných čísel provedeme simulaci na 

vybraných produktech a metodách. 

 

3.1 Využití matematického softwaru MATLAB k výpočtům 

 

Ačkoliv mnohé výpočty v této diplomové práci často nejsou příliš komplikované, těžko si lze 

představit, že by dnes v podnikové praxi někdo prováděl výpočty na papíru, zejména kvůli 

množství zpracovávaných dat. Většina firem disponuje základním nástrojem od Microsoft 

Office, jmenovitě tabulkový kalkulátor Excel. I ten obsahuje mnoho statistických nástrojů a 

účelům práce by posloužil stejně tak dobře. Matematickým skvostem však zůstává 

bezkonkurenčně program MATLAB. 

Na oficiálních stránkách programu se dozvíme, že MATLAB je optimální platforma pro 

inženýrské a vědecké výpočty.12 Díky rozsáhle knihovně obsahující funkce od zpracování 

signálů až po neuronové sítě, MATLAB funguje na principu modulů; každý modul obsahuje 

příslušnou knihovnu s funkcemi, avšak pro uživatelem definované funkce je zapotřebí přejít 

k ručnímu programování. 

 

3.2 Základní předpoklady 

 

Jedním ze základních sledovaných parametrů je statistická distribuce poptávky a 

předpokládáme, že poptávka bude z normálního rozdělení. Podle centrální limitní věty jsou 

součty a tedy i průměry velkého počtu nezávislých náhodných veličin za obecných podmínek 

                                                 
12 MATLAB overview, dostupné z www: 

http://www.mathworks.com/products/matlab/  

 

http://www.mathworks.com/products/matlab/
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přibližně normální rozdělení. Linderbergova-Lévyho věta nám pak říká, že součet n 

nezávislých náhodných veličin, které mají libovolné rozdělení s konečnou střední hodnotou a 

rozptylem, při dostatečně velkém vzorku, konverguje k N(0;1)-rozdělení  

lim
𝑛→∞

𝑃(𝑍𝑛 ≤ 𝑥) =  𝜑(𝑥), 𝑥 𝜖 𝑅 

Normalitu lze tedy předpokládat pouze na dostatečně velkém vzorku, běžně se v literatuře 

dočteme, že při n>30 už můžeme s normálním rozdělením počítat. Avšak pro ostatní případy 

je vhodné provést test normality pomocí Kolmogorovova-Smirnova testu, anebo chí-kvadrát 

test dobré shody. Autor provede chí-kvadrát test dobré shody. 

Pokud se nám povede prokázat normální rozdělení, pak přejdeme k výpočtu jednotlivých 

metod, kdy porovnáme výsledky jednotlivých metod a následně zformulujeme hypotézu, 

která z metod je přesnější pro náš příklad. 

Dále předpokládáme lineární závislost nákladů na přepravu popsané v kapitole 1.6.1, takže 

sestrojíme regresní přímku a extrapolovat data z chybějících intervalů, tedy pod 1,67 tun a 

nad 2,89 tun. Právě regresní přímka nám pomůže zpřesnit odhad, neboť nám chybí údaje, 

díky kterým bychom byli schopni vztáhnout náklady na každý díl jednotlivě. 

 

3.2.1 Chí-kvadrát test dobré shody 

 Tento test je založen na rozdílu mezi pozorovanými (empirickými) a očekávanými 

(teoretickými) četnostmi. Pokud máme náhodnou veličinu X z rozdělení s distribuční funkcí 

𝐹0(𝑥), rozdělíme obor hodnot, kterých může náhodná veličina nabývat na  

𝑘 ≥ 2 disjunktních tříd – Ii (i= 1,2, … , k), které nám označují empirické četnosti. Označme pi 

pravděpodobnost, že testovaná veličina nabude hodnoty z i-té třídy Ii, pi > 0. Dále označme ni 

počet náhodných veličin, které v průběhu testování nabyly hodnoty z i-té třídy. Platí 

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1 = 𝑛. Výraz npi se pak v rámci daného testu nazývá teoretická četnost, a je zřejmé, že 

musí platit ∑ 𝑛𝑝𝑖
𝑘
𝑖=1 = 𝑛. Pokud tedy chceme zkoumat, jak dobře se nám shodují teoretické a 

naměřené hodnoty, musíme zkoumat vztah ni – pni. Budeme však sledovat čtverce každé 

odchylky vydělené příslušnou teoretickou četností. Za platnosti nulové hypotézy má náhodná 

veličina 

𝜒2 =  ∑
(𝑛𝑖 − 𝑛𝑝𝑖)2

𝑛𝑝𝑖

𝑘

𝑖=1
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přibližně 𝜒2 rozdělení s k – 1 stupňů volnosti.13 Test hypotézy je vždy pravostranný.  

 

 

Graf 3.2 – Grafické znázornění  𝜒2 –rozdělení 

 

Z grafu je patrné, že s rostoucím počtem pozorování se přibližujeme normálnímu rozdělení. 

Postupovat budeme následovně: 

1. Formulujeme nulovou hypotézu H0 a k ní hypotézu alternativní HA 

2. Vypočteme očekávané četnosti 

3. Prověříme, jestli všechny četnosti splňuji tyto předpoklady a) Všechny očekávané 

četnosti jsou rovny alespoň 1 b) Alespoň 20% očekávaných četností je menší než 5 

4. Zvolíme hladinu významnosti 𝛼 

5. Vypočteme hodnotu testové statistiky podle 

6. Jestliže hodnota testové statistiky padne do oboru zamítnutí, pak hypotézu zamítneme; 

jinak nezamítáme 

                                                 
13 NOVOVIČOVÁ, J., Pravděpodobnost a matematická statistika, verze 12.dubna 2006, Vydavatelství 

ČVUT: Praha 
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Pro chí-kvadrát test použijeme data z celého roku, tedy vývoj poptávky za všech 52 týdnu. Na 

to, abychom dostali kvalitní výsledky, je nutné mít dostatečně velký vzorek, což bude 

v našem případě splněno. Test by sice fungoval i při menším počtu pozorování, ale každá 

další realizace nám pomáhá zpřesnit odhad. Provedeme samotný výpočet pomocí příkazu, 

který je základní součástí MATLAB softwaru a vyřkneme následující hypotézu, která 

odkazuje na tabulku 1.2 

H0:“Distribuce poptávky dílu 4SB00010-12 je z normálního rozdělení“ 

HA: „Distribuce poptávky dílu 4SB00010-12 je z jiného než normálního rozdělení.“ 

 

[h,p,stats]=chi2gof(A,‘Alpha‘,0.05)  %provede chí-kvadrát test dobré 

shody 

h =     0      %h=0 nezamítáme H0, h=1 zamítáme 

p =    0.1756     %p-hodnota 

stats =  

chi2stat: 6.3329     %hodnota X2 satistiky 

df: 4       %stupně volnosti 

edges: [2.0290e+03 2.4697e+03 2.6166e+03 2.7635e+03 2.9104e+03   3.0573e+03 

3.2042e+03 3.4980e+03] 

O: [16 5 4 3 9 5 10]    %empirické četnosti 

E: [12.2880 6.0971 6.9258 7.0043 6.3068 5.0559 8.3222] %teoretické čenosti 

 

Zdrojový kód 3.2 – Testování chí-kvadrát dobré shody na 5% hladině významnosti 

 

Můžeme tedy konstatovat, že na 5% hladině nemáme dostatek argumentů pro zamítnutí 

nulové hypotézy. To samé provedeme i u zbývajících 4 dílů a potvrdíme si, že je skutečně 

splněna podmínka normálního rozdělení poptávky. Kompletní data nalezneme v tabulkách  

kapitole v Přílohy. 

Abychom dále mohli operovat již se známými parametry, spočítejme rovnou střední hodnotu 

a směrodatnou odchylku spotřeby u vybraných dílů. S parametry pracují i naše modely 

popsané v kapitole  

𝜎2
1 = 428,9 

𝑋1 = 2 777,8 
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𝜎2
2 = 84,51  

𝑋2 = 1 642  

𝜎2
3 = 976,88  

𝑋3 = 7 333  

𝜎2
4 = 43,25  

𝑋4 = 380  

𝜎2
5 = 739,85  

𝑋5 = 2 251  

 

3.3 Lineární regrese pořizovacích nákladů 

 

Pomocí MATLAB softwaru budeme schopni provést regresní analýzu popsanou v kapitole 

3.1 a také můžeme graficky znázornit průběh přímky. Samozřejmě také ještě prověříme 

kvalitu regresní rovnice – použijeme lineární korelační koeficient. Čím bližší koeficient 

hodnotě -1 nebo 1, tím silnější existuje vztah mezi zkoumanými veličinami. Naopak jeho 

přibližování k nule nám signalizuje slabou závislost a do hry může vstupovat ještě jiná 

proměnná, kterou jsme nezahrnovali.  

Kvůli lepší přehlednosti budou v následujících kapitolách vždy rozepsány příkazy, pomocí 

kterých bylo řešení uskutečněno. Důvody jsou hned dva a kromě lepší přehlednosti je to pak 

také jednodušší reprodukovatelnost celého řešení. Celý kód je postaven na příkaz ze základní 

knihovny MATLABu, tedy není třeba stahovat žádné nástavby.  
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B1=x\y             %výpočet b1 ze soustavy rovnic 

yCalc1=x*b1   %regresní rovnice ve tvaru y=x*b1 

X=[ones(length(x),1) x] %přidání jednotkového sloupce do matice X 

b0=X\y            %výpočet b0 ze soustavy rovnic 

yCalc2=X*b0   %regresní rovnice ve tvaru y=b0+x*b1 

scatter(x,y)  %zobrazení jednotlivých bodů 

hold on 

plot(x,yCalc2)  %grafické znázornění regresní přímky 

xlabel(‚Váha v tunách‘) 

ylabel(‚Cena za tunu v tis. Kč‘) 

grid on 

 

Zdrojový kód 3.3– Lineární regrese pro extrapolaci nákladů mimo známe intervaly 

 

Grafické znázornění přímky od jednotlivých bodů nám pomáhá pro lepší představu, jestli 

jsme výpočet provedli správně. Jelikož je regresní analýza založena na metodě nejmenších 

čtverců, tj. ke každému bodu sestrojíme čtverec, jehož vzdálenost bude co nejkratší od 

přímky, pak vidíme extrémní hodnotu, které náš odhad bude zřejmě zkreslovat. Korelační 

koeficient nám však udává silnou závislost, neboť R = 0,9141. Potvrdil se tedy výsledek, 

který jsme očekávali a to že závislost nákladů na velikosti zásilky je reálná. Odchylky mohou 

být vysvětleny především fluktuací kurzu a jiným sazbám za námořní přepravu každý měsíc. 

Skutečnou příčinnost by bylo třeba ověřit, to však není smyslem této práce, neboť jsme 

dostali dostatečně silnou závislost, abych s regresní přímkou mohl pracovat i nadále. 
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Graf 3.3 – Regresní přímka ke zdrojovému kódu 3.3 

 

Z výsledků vyčteme, že rovnice regresní přímky má tvar  

𝑦 = 1 570,6 + 846,4𝑥 

 To je pro nás velmi důležitý údaj při propočtu optimálních nákladů na všechny logistické 

procesy. Když jsou známi náklady za přepravené množství, lze je připočíst k těm skladovacím 

s cílem agregovat všechny parametry do jedné nákladové funkce. 

Lineární regrese je poměrně jednoduchý nástroj, jak zjistit vývoj dat z řady, ke které bychom 

jinak nebyli schopni doplnit více informací. V dalších kapitolách se s ním ještě setkáme 

například při popisování trendů, protože na stejném principu funguje právě stanovení 

lineárního, nejčastěji používaného, trendového modelu. 

S daty dále nebudeme pracovat, protože si situaci poměrně zjednoduším čistě na skladovou 

logistiku, avšak pokud ve firmě chyběla tak základní analýza, lze ji směle označit za krok 

k optimalizaci.   
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3.4 Prozkoumání trendů v poptávce 

 

Intuitivně zná trendy každý a podobně k nim také přistupuje, ale dokážeme opravdu pocitově 

odhadnout existenci trendu? Zdá se intuitivní, že například výrobce klimatizací bude v létě 

vyrábět více, aby mohl pokrývat poptávku. To je však mylná představa, neboť přes léto vyrábí 

již nové modely na podzim, případně vyrovnává výkyvy v poptávce, ovšem nikoliv masově. 

Takže odhadování trendů a sezónnosti čistě podle subjektivního vnímání je velmi nežádoucí a 

může být i škodlivé.  

Obecně vzato hovoříme o časových řadách, kde základním modelem popisu je jednorozměrný 

model. Klasický model nám pomůže pouze popsat pohyb, ale nikoliv příčiny. Formálně 

rozdělujeme na a) aditivní a b)multiplikativní v následujícím tvaru 

a) 𝑦𝑡 =  𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐶𝑡 +  𝜀 

b) 𝑦𝑡 =  𝑇𝑡 × 𝑆𝑡 × 𝐶𝑡 × 𝜀 

kde Tt, St, Ct jsou trendová, sezónní, popřípadě cyklická složka a 𝜀 vyjadřuje náhodnou 

složku modelu. Každý z těchto parametrů lze zjistit při dostatečně velkém vzorku. Cílem této 

kapitoly nebude analyzovat všechny produkty jeden po druhém, spíše nastínit řešení a zjistit, 

jestli skutečně nalezneme trendovou a sezónní složky. Toto je důležitá část řízení a 

prognózování vývoje spotřeby. I přestože firma Techno Associe dostává již zpracované 

prognózy od svých partnerů, neprovádí žádné vlastní analýzy, ale pokud by se k takovému 

kroku firma uchýlila, může podle toho upravit svou politiku a dosáhnout dalších úspor. 

 

3.4.1 Analýza trendové složky časové řady vybraného produktu 

 

Zjištění trendu časových řad je jeden z nejdůležitějších úkolů při jejich popisu. Trendem se 

rozumí tendence dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného ukazatele časové řady.14 Ve 

statistické nebo ekonomické literatuře se běžně dočteme o šesti známých trendových 

funkcích. Nejužívanější metodou odhadu parametrů trendových funkcí je metoda nejmenších 

čtverců a skutečně, podíváme-li se na kapitolu 3.3, nejedná se o nic jiného, než lineární 

                                                 
14 SEGER, J., HINDLS, R., Statistické metody v tržním hospodářství, 1. vydání Praha: Victoria Publishing, 

1995, ISBN 80-7187-058-7 
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regresi použitou na jiný typ úlohy. Zkusme tedy provést analýzu pomocí parabolického 

modelu. 

 Pro zjištění trendu bude nejlepší podívat se hned na první díl z tabulky 1.2. Bude nás zajímat 

vývoj trendu v průběhu jednoho roku. 

 

T = length(a); 

figure 

plot(a/1000) 

h1 = gca; 

h1.Xlim = [0,T]; 

h1.Xtick = 1:4:T; 

h1.XtickLabel = (1:4:T); 

title ‚Trendová funkce‘; 

ylabel ‚Tisíc jednotek‘; 

xlabel ‚Týden v roce‘ 

hold on 

t = (1:T)‘; 

X = [ones(T,1) t t.^2]; 

b = X\a; 

tH = X*b; 

h2 = plot(tH/1000,‘—‚,‘LineWidth‘,3); 

legend(h2,‘Odhad parabolické trendové funkce‘) 

hold off 

 

Zdrojový kód 3.4 – Odhad trendu v časové řadě vybraného produktu pomocí parabolického modelu 
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Graf 3.4 – Analýza trendové funkce vybraného produktu 

 

3.4.2 Analýza sezónní složky časové řady vybraného produktu 

 

Jedná se o pravidelně se opakující odchylku od trendové složky, vyskytující se u časových řad 

údajů s periodicitou kratší než jeden rok.15 Jinými slovy budeme zjišťovat, zdali v časové řadě 

najdeme opakující se výkyvy při porovnání několika po sobě jdoucích let. V následující 

tabulce najdeme data z předchozích třech let, agregovaná do jednotlivých čtvrtletí 

 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí 

2012 38 616 34 959 35 032 35 836 

2013 38 368 24 195 31 940 38 765 

2014 36 860 34 914 33 786 36 101 

 

Tab. 3.4 – Vývoj poptávky po dílu 4SB00010-12 během posledních 3 let 

 

                                                 
15 WATERS, D. Inventory control and management, 2nd Edition Great Britain: John Wiley and Sons Ltd., 

2009, ISBN 978-0-470-85876-9 
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Existuje relativně jednoduchý test hypotézy o existenci trendu s využitím F (Fischerovo-

Snedecorovo) rozdělení. Pomocí testu můžeme rozhodnout o oprávněnosti zařadit sezónní 

složku do modelu. 

Nulovou hypotézu a alternativní k ní formulujeme takto 

H0: V časové řadě se nenachází sezónní parametr 

HA: V časové řadě figuruje sezónní složka 

a testovat budeme na 5% hladině významnosti, abychom zachovali jednotnost parametru 𝛼 

v celé práci. 

Jako testovou statistiku použijeme následujícího vztahu 

𝐹 =  
𝑚 ∑ (𝑦.𝑗̅̅ ̅ − �̅�)2𝑟

𝑗=1

(𝑟 − 1)𝜎2
 

kde veličiny 𝑦.𝑗̅̅ ̅ a �̅� budeme nazývat dílčí průměry a celkový průměr analyzované řady. 

S přihlédnutím k tabulce 3.4 dokážeme dílčí veličiny spočítat; nebudeme zbytečně 

rozepisovat jednotlivé kroky výpočtu, neboť data lze z tabulky snadno vyčíst pro případnou 

kontrolu správnosti výsledků. Co je důležité je hodnota testové statistiky F=0,3941 a 

z tabulky F rozdělení zjistíme podle stupňů volnosti v1=2 a v2=5, že nulovou hypotézu 

nemůžeme na 5% hladině zamítnout a tedy nemáme dostatek podkladů k tomu, abychom 

konstatovali, že časová řada produktu obsahuje sezónní složku.  

Bohužel autor nedisponuje dostatečným podklady pro všechny díly, protože ne ke všem dílům 

existuje dostatečně velký vzorek historických dat. Je však možné všechny vždy díly 

zkontrolovat, pokud k tomu máme dostatek informací. Dokonce by nám to pomohlo při 

zpřesnění řízení zásob. 
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3.5 Rovnice nákladové funkce 

 

Nastal čas definovat rovnici nákladové funkce; bude k tomu zapotřebí agregovat všechny 

nabité poznatky z přechozích kapitol. Rovnice tedy bude mít předpis  

𝐶𝑡 = 𝑙 + 𝑀𝑥 × 𝐶ℎ  

kde l je koeficient definovaný v 1.6.3, Ch jsou náklady na držení zásob a Mx bude použitá 

metoda. Náklady z nedostatku budou navíc figurovat, pouze pokud k nějakému nedostatku 

došlo a budou vždy přičteny k příslušnému řádku se skladovou zásobou. Tedy například 

z tabulky 1.6 došlo u dílu 4SB00009-12 k nedostatku a tak ho přičteme ke skladovacím 

nákladům za příslušný týden 

1) M2:  𝑥𝑝 = 𝐾𝜎𝑝√𝑡𝑛 

2) M3:  𝑥𝑝 = 𝐾√𝑡�̅�𝜎𝑝
2 + �̅�𝜎𝑡𝑛

2  

Zřejmě se jedná o částečně idealizovaný stav, neboť jinak bychom museli sestavit i regresní 

přímku pro letecké náklady, k tomu však autor nemá dostatek vhodných podkladů. 

 

3.6 Testování hypotéz nalezeného řešení 

 

Hlavní náplní této práce zůstává optimalizace stávajícího systému řízení zásob, přičemž si 

stav příliš neidealizujeme, neboť počítáme i s vlivem pravděpodobnosti. V této části tedy 

bude definováno, jakého stavu chci dosáhnout. Nebudu provádět komplexní optimalizaci 

všech kategorií, neboť mě zajímají pouze položky ze skupiny A, protože je u nich největší 

pohyb a ztráta by se velmi citelně projevila na výsledcích firmy. Chci tedy porovnat stávající 

stav s novou situací pomocí párového testu dvou středních hodnot. Pokud se povede potvrdit 

domněnky, může kdokoliv na tuto práci navázat a vztáhnout použité metody i na ostatní 

produkty. 

Nastavím tedy očekávání, že pojistný faktor bude K=1,282, což odpovídá úrovni obsluhy na 

90%. Vyšší stupeň se jeví jako zbytečně drahý, neboť nedochází k nedostatku pravidelně 

každý týden a navíc jsme určili, že poptávka je z normálního rozdělení se svou střední 

hodnotou a směrodatnou odchylkou. Jen pro porovnání by K faktor pro 95% úroveň obsluhy 
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představoval navýšení z 1,282 na 1,645 – tedy 28% nárůst a to by znamenalo také 28% více 

nákladů na udržování pojistné zásoby. Praxe nám ukazuje, že K je vhodné volit právě mezi 

1,282 a 1,645. 

Testy hypotéz užitím párových výběrů je skupina testů, kdy porovnáváme vzorek, pokaždé 

však za jiných podmínek. Jako triviální příklad uveďme skupinu automobilů, které testují vliv 

přídavné směsi do paliv na jejich spotřebu. Zřejmě je nutné testovat ta samá auta (značky, 

model, motorizace, atd.), jinak by mohly být výsledky testu přičítány nestejnorodým 

podmínkám. Přesně tak je tomu i v našem případě, neboť budeme porovnávat finanční 

náklady současného stavu a stavu budoucího, ale ze stejného výběru – spotřeba těchto dílů 

pochází ze stejného zdroje a tedy i rozdělení pravděpodobnosti.   

Na závěr mě také bude zajímat, jakým způsobem se nám změnila střední hodnota a 

směrodatná odchylka nákladů. Proto posledním testem bude jednostranný t-test. Zajímá nás, 

který z dvou testů dává lepší výsledky. Na mnou definovaný systém se nejlépe hodí metody 

M2 a M3 definované v podkapitolách 2.5.2 a 2.5.3, protože splňují naše očekávání. Složitější 

metody nemusí nutně znamenat lepší výsledky, a proto mě v první řadě zajímá, jestli skutečně 

lze dosáhnout suboptimálního stavu. Samotnou hypotézu o kvalitě obou metod však 

ponechám na další kapitolu, až budu moci udělat předběžné závěry. 
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4 SIMULACE A TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 
 

Jedním ze způsobů jak porovnávat výsledky práce, může být porovnání dat s těmi 

historickými a zpětný výpočet, jestli bychom za předchozí situace dosáhli lepších výsledků. 

Ač má tento způsob svá úskalí, neboť velmi napodobuje přístup lidového rčení „po bitvě je 

každý generál“, může přinést pozitivní výsledky. Problém spočívá především v chybějící 

informaci během rozhodování. Na první pohled nemusí být patrné, že zvolená metoda 

nepřináší optimální výsledky.  

Simulace jsou na druhou stranu způsob, jakým můžeme vytvořit podobné podmínky i 

s nejistotou. Pro účely této práce jsem se rozhodl využít generátoru náhodných čísel, což nám 

MATLAB umožní a budeme tedy porovnávat, jestli mnou zvolené metody přináší úspory a 

která z nich větší. Generátor náhodných čísel bude vycházet ze středních hodnot, směrodatné 

odchylky a předpokladu normálního rozdělení. 

 

4.1 Simulace použití metody M2 

 

Přejdu k samotné simulaci, přičemž nastavím 8 opakování a to vždy po 10 týdnech. 

Výsledkem bude náhodně vygenerovaná poptávka za stejných okolností, jako tomu bylo při 

zpracování historických dat. Snahou bude nalézt průměrné náklady za oněch 8 pokusů 

v porovnání s reálnými náklady, které jsme si určili v předchozích kapitolách. Vstupní 

parametry a následný výstup jsou níže uvedeny v tabulce 

Parametr 4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

σ2 428,90 84,51 976,88 43,25 739,85 

K 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

tn 51 51 51 51 51 

xp 3 926,71 773,71 8 943,64 395,96 6 773,55 

 

Tab. 4.1-1 – Vstupní a výstupní parametry testované metody 

 

Znamená to tedy, že k dostupné zásobě je nutné připočíst xp v každém okamžiku. Tím dostanu 

skladovou zásobu podobnou té v tabulce 1.5, akorát s vyšším množstvím. Podrobné výsledky 



56 

 

je možné prohlédnout si v přílohách. Vysoké nároky na pojistnou zásobu jsou dané především 

dlouhým intervalem pořízení. Jen pro srovnání – pokud by pořizovací lhůta byla 7 dnů, šlo by 

zredukovat zásobu prvního dílu z 3926 kusů na 1400 kusů, což je propad o 65%. Zřejmě bude 

hrát geografická vzdálenost velkou roli při určování velikosti pojistné zásoby. 

V okamžiku, kdy znám hodnotu xp, mohu provést testování hypotéz o rozdílu středních 

hodnot použitím párového t-testu. Kapitola 3.2.1 navíc potvrdila test normality, takže 

nepotřebuji mít extrémně velký vzorek a za každou simulaci mi bude stačit 10 týdnů. Provedu 

tedy osmkrát test v porovnání s původním stavem. Při simulaci jsem nezaznamenal ani jeden 

případ nedostatku. Podívejme se však na výsledky testu následující hypotézy 

H0: Střední hodnota celkových finančních nákladů vybrané metody není stejná jako 

v původním řešení. 

HA: Střední hodnota finančních nákladů vybrané metody je stejná jako v původním řešení. 

Simulace 4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Krit. 

hodnota 2,262 2,262 2,262 2,262 2,262 

Test1 tstat: 6.1279 tstat: 1.0288 tstat: 0.5563 tstat: 1.0000 

tstat: 

39.0000 

Test2 tstat: 9.7980 tstat: 1.0216 tstat: 0.5662 tstat: 1.0000 

tstat: 

17.1818 

Test3 tstat: 9.0000 tstat: 1.0144 tstat: 0.5634 tstat: 1.0000 

tstat: 

18.8271 

Test4 tstat: 6.0908 tstat: 1.0144 tstat: 0.6002 tstat: 1.0000 

tstat: 

37.3153 

Test5 tstat: 11.1291 tstat: 1.0288 tstat: 0.5782 tstat: 1.0000 

tstat: 

21.1507 

Test6 tstat: 4.9934 tstat: 1.0288 tstat: 0.5291 tstat: 1.0000 

tstat: 

19.0301 

Test7 tstat: 6.0000 tstat: 1.0288 tstat: 0.5799 tstat: 1.0000 

tstat: 

18.8271 

Test8 tstat: 7.2363 tstat: 1.0288 tstat: 0.5594 tstat: 1.0000 

tstat: 

14.8953 

 

Tab. 4.1-2 – Výsledky t-testu po jednotlivých simulacích použití metody M2 

 

Vidíme, že pro díly, které ani v původním stavu netrpěly nedostatkem, nemůžeme učinit 

závěr, že jsou celkové finanční náklady rozdílné. Pro tři (4SB00009-12,4SA01112-12 a 

GF611-05940) díly však na 5% hladině významnosti nezamítáme nulovou hypotézu. 
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4.2 Simulace použití metody M3 

 

Provedu to samé, tentokrát však s použitím metody M3. Jenom doplním, že uvažuji 

maximální odchylku intervalu nejistoty 1 den. Dostáváme výsledek 

Parametr 4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

σ2 428,90 84,51 976,88 43,25 739,85 

K 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

tn 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 

xp 5 301,02 3 644,22 9 626,55 3 583,09 7 652,63 

 

 

Tab. 4.2-1 – Vstupní a výstupní parametry testované metody 

 

Opět vyslovíme následující hypotézu 

H0: Střední hodnota celkových finančních nákladů vybrané metody není stejná jako 

v původním řešení. 

HA: Střední hodnota finančních nákladů vybrané metody je stejná jako v původním řešení. 

Již na první pohled je ale vidět, že tato metoda nám dává zbytečně vysokou skladovou zásobu. 

Nelze vyloučit, že by při dalších pokusech nedošlo k deficitu u metody M2, ale na první 

pohled se zdá být finančně méně výhodná než původně testovaná metoda. Při této metodě 

neúměrně rostou náklady na skladování s rostoucí směrodatnou odchylkou intervalu nejistoty 

(dodací lhůty), protože jsem uvažoval pouze 1 den, ale pokud bych vzal dny 2, dostanu se na 

potřebu skladové zásoby okolo 8000, při 3 dnech už přes 11 000. Zde hraje obrovský vliv 

právě geografická vzdálenost a dlouhé doby dodání.  
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Simulace 4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Krit. hodnota 2,262 2,262 2,262 2,262 2,262 

Test1 tstat: 15.4612 tstat: 43.5000 tstat: 3.2359 tstat: 21.6036 tstat: 12.3479 

Test2 tstat: 21.0000 tstat: 43.5000 tstat: 3.7482 tstat: 21.6036 tstat: 10.1735 

Test3 tstat: 13.2857 tstat: 32.8681 tstat: 3.5973 tstat: 22.3333 tstat: 9.4847 

Test4 tstat: 21.0000 tstat: 37.3153 tstat: 2.3333 tstat: 22.3333 tstat: 11.7813 

Test5 tstat: 12.6757 tstat: 43.5000 tstat: 2.0397 tstat: 22.3333 tstat: 16.5179 

Test6 tstat: 17.2697 tstat: 43.5000 tstat: 3.4980 tstat: 22.3333 tstat: 11.5292 

Test7 tstat: 15.4612 tstat: 43.5000 tstat: 3.5973 tstat: 22.3333 tstat: 7.4262 

Test8 tstat: 15.4612 tstat: 43.5000 tstat: 3.4306 tstat: 21.6036 tstat: 9.2205 

  

Tab. 4.2-2 – Výsledky t-testu po jednotlivých simulacích použití metody M3 

Z tabulky 4.2.-2 jasně plyne, že zamítám nulovou hypotézu ve prospěch alternativní. 

Povšimněme si však, že třetí díl (4SA01112-12) není příliš daleko od kritického oboru. Po 

provedení 5. testu dokonce nulovou hypotézu přijímáme. Je to dáno malým rozdílem mezi 

současným a novým stavem co se nákladů týče a není to neočekávaný výsledek. Opět se hodí 

připomenout, že stejná metoda nemusí u každého dílu dávat lepší výsledek. 
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4.3 Test hypotézy o střední hodnotě nákladů mezi oběma metodami 

 

Už na první pohled se zdají být náklady na skladování při použití druhé metody vyšší až o 

25%, ale je nutné toto zjištění ještě ověřit pomocí hypotézy. Nejdříve se podívejme na 

tabulku, která zobrazuje vyhodnocení nákladů za každý test, tj. po přičtení pojistné zásoby. 

 

Náklady na 

skladování 

Náklady na 

skladování 

Test1 19 971,00 Kč 25 452,00 Kč 

Test2 20 097,00 Kč 25 200,00 Kč 

Test3 20 223,00 Kč 25 515,00 Kč 

Test4 19 341,00 Kč 24 696,00 Kč 

Test5 20 034,00 Kč 25 263,00 Kč 

Test6 20 349,00 Kč 25 767,00 Kč 

Test7 19 719,00 Kč 25 326,00 Kč 

Test8 20 223,00 Kč 25 263,00 Kč 

Průměr 19 995,00 Kč 25 300,00 Kč 
 

Tab. 4.3 – Porovnání celkových skladovacích nákladů za jednotlivé simulace 

 

 Provedeme levostranný test s následující nulovou hypotézou 

H0: Střední hodnota finanční nákladů na skladování získaná metodou M3 není vyšší než při 

použití metody M2. 

HA: Střední hodnota finančních nákladů na skladování získaná metodo M3 je vyšší než při 

použití metody M2. 

tstat:  
-46.0652 

   df: 7 
   sd: 
326.3819 

. 

Hodnota testové statistiky vyšla -46,0652, což je mimo kritický obor na 5% hladině 

významnosti, a proto hypotézu H0 zamítáme.  



60 

 

5 DODATEČNÁ DOPORUČENÍ 
 

Přestože největší kus práce spočívá v analyzování dat skladových zásob, existují ještě další 

způsoby, jak dosáhnout lepších výsledků celého systému. V přechozích kapitolách jsme 

hovořili o prognózách, které firma Techno Associe získává od svých partnerů, ale co když 

nejsou data poskytovány v dostatečném časovém předstihu? Jedním ze způsobů jak takový 

problém překonat je zpracovávat vlastní prognózy. Metod opět existují nepřeberné množství 

od těch velmi jednoduchých, až po značně komplexní. 

Rozlišujeme dav základní přístupy při extrapolaci dat spotřeby. Jeden z nich sleduje předchozí 

vývoj (trend), například v posledních týdnech rostla poptávka každý týden o 100 jednotek, na 

další týdny tedy připočteme inkrement 100 jednotek. Druhý přístup souvisí mnohem více 

s prognózováním nových dílů, ke kterým nám chybí extensivní data. Sleduje například vliv 

ceny na prodejnost a hodí se tak spíše do spotřebního segmentu (Fast Moving Consumer 

Goods – FMCG). Samozřejmě existuje i expertní pohled na věc, ten je však velmi subjektivní 

a nemusí správně reflektovat s dostatečným předstihem změny. Tento přístup momentálně ve 

firmě Techno Associe panuje.  

Podmínky, které musí taková prognóz splňovat, aby mohla být považována za kvalitní, jsou 

 Správné odhady – minimální rezidua z metody nejmenších čtverců 

 Nevychýlené odhad 

 Včasný odhad 

 Efektivní na úsporu nákladů 

 Jednoduchý na pochopení – samotný model může být složitý, ale výstup musí být 

snadno uchopitelný pro ostatní uživatele 

Nejjednodušší jsou metody, které pracují čistě s průměry předchozích plánů. Jenomže i těchto 

jednoduchých metod existuje hned několik v závislosti na použitém druhu průměru.  
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5.1 Metoda založená na průměru 

 

Jak už název napovídá, tato metoda vychází z obyčejného průměru předchozích hodnot. 

Výhodou je samozřejmě velmi jednoduchá aplikace a intuitivní chování vývoje extrapolace. 

Jediné co potřebujeme, je dostatečně dlouhá řada historických dat ze kterých můžeme udělat 

průměr a podle toho objednávat. Ovšem to je vykoupeno velmi pomalou odezvou na měnící 

se trendy. Jinými slovy lze metodu aplikovat pouze na velmi stabilní poptávku, což je v praxi 

skoro nemyslitelné, neboť každá poptávka podléhá vlivu pravděpodobnosti. 

 

5.2 Metoda založená na klouzavém průměru 

 

O něco sofistikovanější metodou je metoda klouzavého průměru. Na rozdíl od předchozího 

postupu si totiž uvědomuje potřebu očistit irelevantní a zastaralá data. Pokud totiž vezmeme 

jednoduchý průměr, který v sobě zahrnuje data i 3 roky stará, pak lze těžko očekávat aktuální 

prognózu na další měsíc. Tento problém částečně odbourává metoda klouzavých průměrů, 

protože se v čase posouvá podle předem zvoleného klíče. Chceme-li vytvořit předpověď pro 

následující měsíc, můžeme například nastavit sledování posledních 3 měsíců. Sečteme tedy 

hodnoty za poslední 3 měsíce a vydělíme třemi, tím získáme předpověď na další měsíc. 

Budeme-li další měsíc opakovat to samé, opět zohledníme posunutí, neboť původní tři měsíce 

se o jeden posunou doprava. 

V souvislosti s nastavením posunu hovoříme o citlivosti. Při sledování posledních 3 měsíců 

bude předpověď mnohem věrněji kopírovat skutečný trend oproti posledním 12 měsícům. 

Příliš vysoká citlivost je však náchylná kopírovat i náhodný šum, což není žádoucí. Praxe tedy 

říká, že je nutné vyzkoušet nastavení citlivosti a vždy periodicky kontrolovat. 
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5.3 Metoda založená na exponenciálním vyhlazování 

 

Ze zmíněných metod se jedná o nejkomplexnější, protože v sobě skrývá nastavitelný 

parametr, který připisuje váhu historickým datům podle našeho subjektivního uvážení. Podle 

jednoduchého vzorce lze určit prognózu 

𝑝ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑣ěď 𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑙ší 𝑚ě𝑠í𝑐 =  𝛼 × 𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 + (1 − 𝛼) × 𝑠𝑡𝑎𝑟á 𝑝ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑣ěď 

Odborníci doporučují nastavit parametr v rozmezí 0,1 až 0,2. To znamená, že nová data mají 

až o 90% vyšší prioritu při zpracovávání nového plánu. Vyrovnávací konstanta ovšem může 

nabývat hodnot z intervalu <0,1>, což ovšem také v rovnici dává jako jediná možnost smysl. 

 

5.4 Nastavení metriky pro sledování kvality služeb 

 

Jak bylo zmíněno na počátku práce, kvalita poskytovaných logistických služeb závisí do 

značné míry na 3PL partnerovi. Problém však nastává, pokud nemáme k dispozici nástroj, jak 

vlastně něco takového sledovat. Z angličtiny můžeme převzít tzv. Key Performance Indicator 

(KPI). Jedná se o soustavu předem dohodnutých metrik, které nám pomáhají hodnotit kvalitu 

služeb, ale zároveň dávají možnost smluvních pokut. 

Dnešní logistické řetězce je zapotřebí budovat duchu vzájemné důvěry, ale musí existovat 

jasná pravidla a také motivace tyto pravidla dodržovat. S čím se autor běžně v modelovém 

podniku setkával, bylo pouhé slovní vyčinění. Na začátku textu jsme si však popsali, že 

z pohledu zákazníka existuje vysoké riziko defektu, což je něco, co si precizně naplánované 

výrobní podniky nemohou dovolit.   
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6 ZÁVĚR 
 

Ačkoliv bylo dosaženo jiného stavu, musíme hovořit pouze o suboptimu. Ze simulace 

vyplynulo, že ani jedna z použitých metod nedovolila vznik nedostatku, avšak finančně 

výhodná bude právě a jen tehdy, pokud by ve sledovaném období k deficitu došlo. Právě 

nemožnost znát předem stavy systému nás nutí k přistoupení na pojistnou zásobu. Těžko si 

lze představit, že bychom kdy dosáhli optimálního stavu, neboť existuje mnoho řešení 

v závislosti na požadovaném stupni obsluhy. Faktem zůstává, že práce si spíše kladla za úkol 

prakticky ukázat, že správně zvolenou metodou lze dosáhnout lepšího stavu, opět ale za 

předpokladu vzniku předchozích deficitů. 

Bylo také dokázáno, že geografická vzdálenost hraje obrovskou roli. Spíše tedy, pokud ji 

převedeme do pořizovací lhůty. S rostoucí vzdáleností totiž roste velikost pojistné zásoby 

s druhou odmocninou lhůty, a to se může při dlouhých dodacích lhůtách propsat do použitých 

metod velmi negativně.  

I přestože cílem práce bylo sledování spíše skladových zásob, byla provedena i základní 

analýza nákladů na pořízení. Z Harris-Wilsonova vzorce vím, že celkové náklady se překlápí 

mezi skladovacími a těmi na přepravu. Jinými slovy, pokud bychom chtěli provést komplexní 

výpočet, bylo by třeba zohlednit právě přepravované množství v porovnání s objemem 

kontejneru. Zřejmě bychom totiž došli k závěru, že odesílat zboží každý týden je ekonomický 

nesmysl. Běžná praxe totiž ukazuje, že v přepravních nákladech je skryta velká část fixních 

nákladů, které se na jednotku snižuje s objednaným množstvím. 

Porovnáním původního a navrženého stavu zjistíme, že obě metody přinášejí teoretickou 

úsporu, dokonce až o polovinu. Znovu se podívejme na počet položek, které firma běžně 

prodává. I kdyby se nám povedlo dosáhnout úspory u každé 6 položky, stále je to velmi 

výhodné. Nelze však jednoznačně tvrdit, že by metody přinášely úspory na všech frontách. Při 

podrobnějším prozkoumání totiž zjistíme, že celkové náklady jsou sice nižší, ale náklady 

některých položek vzrostly až o 100%. 

Tuto práci je nutné chápat spíše jako demonstraci skutečnosti, že i firma s ročním ziskem 

okolo 22 000 000 Kč může ročně utrácet vysoké částky jenom kvůli neefektivnímu 

hospodaření. Je nutné si uvědomit, že ke každému dílu je třeba přistupovat jinak, neboť 
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kategorie A bude mít jiné požadavky na použité metody, než B anebo C. Je sice možné použít 

stejné metody, ale pravděpodobně nedosáhneme lepších výsledků. 

Změny v myšlení a nahlížení na řízení zásob musí ve vybraném podniku přicházet postupně. 

Nejsložitější na celém procesu změn je samozřejmě správně analyzovat aktuální stav a 

naplánovat stav budoucí, kterého chceme dosáhnout. Záměrně nemluvím o ideálním, neboť 

jak bylo řečeno dříve, za působení nejistoty to nebude nikdy možné. 
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Příloha 1 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 

GF611-

05940 W429101 

Simulace1 

2647,18 1703,79 6536,70 344,01 1907,59 

3206,41 1732,54 6707,15 368,72 2645,23 

2710,41 1576,20 6456,71 418,07 2158,99 

3284,65 1776,95 7308,90 358,69 2423,04 

3209,12 1696,71 8361,86 433,20 1923,84 

2892,56 1693,36 8531,86 379,65 1604,50 

2555,25 1576,59 3957,11 366,97 1654,21 

3679,19 1552,55 7873,11 436,53 1990,85 

3530,14 1621,84 8435,99 373,98 2657,22 

2763,28 1600,09 8125,45 318,34 2187,39 

Simulace2 

2751,16 1672,80 7350,30 340,67 2616,37 

2735,36 1685,25 6995,38 319,09 2048,10 

2398,72 1604,84 9044,13 391,18 1247,09 

3199,92 1688,39 7629,81 361,30 1906,08 

2474,70 1579,87 8981,55 436,80 3672,14 

3453,69 1681,45 7499,06 370,49 2310,12 

3040,52 1717,74 7861,04 335,33 1296,67 

2563,13 1738,86 6991,33 423,85 2856,85 

2636,79 1522,48 7730,87 377,19 2511,93 

2698,42 1639,48 5287,38 397,14 2200,50 

Simulace3 

2465,14 1732,16 7348,88 317,84 1722,24 

2886,79 1639,18 6309,98 338,70 2577,41 

1902,20 1611,77 7826,09 374,01 2492,69 

2902,94 1706,92 7094,78 399,96 2506,58 

2781,06 1762,05 7258,46 325,25 2296,79 

2907,08 1583,36 7235,05 313,38 3675,02 

2088,04 1680,79 5971,29 338,41 1705,23 

2815,20 1691,98 7245,86 362,65 1849,90 

3193,47 1627,96 9721,95 379,56 1541,99 

3334,90 1663,50 7630,75 266,88 1402,34 

Simulace4 

3032,53 1558,11 8471,20 318,36 2582,41 

3313,91 1765,05 8391,61 323,46 2843,18 

3186,18 1756,51 7616,14 407,68 2523,10 

2328,41 1691,56 8255,18 479,73 2358,14 

3413,18 1672,48 7417,96 365,16 2487,97 

2830,21 1626,73 7503,92 362,68 2730,98 

3071,96 1561,52 8581,31 327,06 2592,83 

2859,58 1749,86 7074,24 331,58 2819,39 

2735,09 1650,72 7538,71 361,53 3531,74 

2513,42 1653,27 6008,21 409,74 2994,75 

Simulace5 
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2680,19 1772,66 7532,22 371,87 2915,86 

3389,13 1599,73 9025,40 316,59 2976,04 

2361,55 1696,49 6232,27 358,35 2721,73 

3166,68 1785,56 7512,57 327,35 1591,47 

2037,53 1741,89 6702,93 384,60 542,59 

2628,28 1659,53 9554,68 317,82 2527,35 

2565,21 1801,33 7157,76 375,76 1559,44 

2831,90 1505,19 7976,10 377,28 2270,78 

2950,17 1622,69 8261,15 307,22 2340,39 

2364,54 1840,55 6326,90 392,47 1975,14 

Simulace6 

3028,90 1620,56 8891,09 344,66 2291,74 

2854,34 1747,83 6890,78 393,97 2702,96 

2970,25 1572,12 6750,67 280,51 1150,37 

2631,00 1643,46 7406,27 402,41 2062,05 

3374,88 1656,38 8174,64 358,73 1536,05 

3648,97 1853,49 6830,64 365,30 2578,60 

2576,42 1727,84 5129,76 350,38 3697,30 

2430,47 1649,91 6664,62 410,71 2068,42 

3254,51 1601,03 5780,75 366,67 1735,31 

2464,84 1554,66 8162,47 399,58 2119,77 

Simulace7 

2951,56 1633,90 7087,84 448,69 442,84 

2996,27 1663,13 7388,74 364,34 2395,01 

2793,34 1738,55 7617,55 429,49 1883,78 

2360,03 1714,77 8265,03 353,28 1708,64 

2962,80 1714,75 7638,43 326,99 1788,07 

3493,81 1692,69 7825,07 376,98 2835,65 

3089,94 1707,24 6936,43 361,06 2871,61 

2976,29 1776,47 7846,40 391,01 1701,65 

2529,03 1674,90 7448,77 404,89 2174,26 

3081,12 1743,87 6580,90 402,72 3258,62 

Simulace8 

2107,75 1697,37 6233,68 438,47 2279,05 

2948,75 1531,29 7075,25 418,42 1376,35 

3112,66 1773,52 8029,04 454,74 2563,56 

3647,43 1567,20 6632,33 327,81 2676,51 

2388,33 1556,20 7107,07 457,77 2689,40 

2252,76 1629,70 7743,16 401,10 196,75 

2744,74 1654,19 7125,69 381,95 2021,34 

2388,08 1558,11 7662,14 312,11 2861,21 

2789,70 1613,96 9543,90 407,25 3046,87 

2278,91 1661,29 6154,50 329,40 2040,92 
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Příloha 2 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 1 

378,00 126,00 819,00 63,00 756,00 

378,00 126,00 630,00 63,00 504,00 

441,00 63,00 1197,00 63,00 567,00 

378,00 63,00 819,00 63,00 567,00 

315,00 63,00 819,00 63,00 567,00 

378,00 63,00 693,00 63,00 756,00 

315,00 126,00 1071,00 63,00 567,00 

378,00 126,00 630,00 63,00 756,00 

378,00 126,00 819,00 63,00 567,00 

378,00 63,00 882,00 63,00 693,00 

Σ 19 971,00 

 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 2 

378,00 126,00 756,00 63,00 693,00 

441,00 126,00 567,00 63,00 567,00 

504,00 63,00 1008,00 63,00 693,00 

378,00 126,00 819,00 63,00 630,00 

378,00 63,00 819,00 63,00 441,00 

378,00 126,00 819,00 63,00 693,00 

252,00 63,00 756,00 63,00 567,00 

441,00 126,00 693,00 63,00 630,00 

441,00 126,00 882,00 63,00 567,00 

441,00 63,00 1134,00 63,00 693,00 

Σ 20 097,00 
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4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 3 

378,00 126,00 756,00 63,00 756,00 

441,00 126,00 630,00 63,00 504,00 

504,00 63,00 1071,00 63,00 567,00 

378,00 126,00 882,00 63,00 567,00 

378,00 63,00 945,00 63,00 567,00 

378,00 126,00 819,00 63,00 567,00 

315,00 126,00 945,00 63,00 567,00 

441,00 126,00 630,00 63,00 756,00 

378,00 126,00 693,00 63,00 630,00 

378,00 63,00 945,00 63,00 756,00 

Σ 20 223,00 

 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 4 

315,00 126,00 630,00 63,00 693,00 

378,00 126,00 441,00 63,00 504,00 

441,00 63,00 1071,00 63,00 567,00 

441,00 126,00 756,00 63,00 567,00 

315,00 63,00 945,00 63,00 567,00 

378,00 126,00 819,00 63,00 630,00 

252,00 126,00 693,00 63,00 441,00 

441,00 126,00 693,00 63,00 693,00 

441,00 126,00 882,00 63,00 504,00 

441,00 63,00 1071,00 63,00 630,00 

Σ 19 341,00 
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4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 5 

378,00 126,00 756,00 63,00 630,00 

378,00 126,00 441,00 63,00 504,00 

504,00 63,00 1197,00 63,00 567,00 

378,00 63,00 819,00 63,00 693,00 

441,00 63,00 1008,00 63,00 693,00 

441,00 126,00 630,00 63,00 693,00 

315,00 63,00 819,00 63,00 567,00 

441,00 126,00 567,00 63,00 693,00 

378,00 126,00 819,00 63,00 567,00 

441,00 63,00 1008,00 63,00 693,00 

Σ 20 034,00 

 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 6 

315,00 126,00 630,00 63,00 693,00 

441,00 126,00 630,00 63,00 504,00 

441,00 63,00 1197,00 63,00 693,00 

441,00 126,00 819,00 63,00 630,00 

315,00 63,00 882,00 63,00 630,00 

315,00 63,00 882,00 63,00 693,00 

315,00 63,00 1008,00 63,00 378,00 

441,00 126,00 693,00 63,00 756,00 

378,00 126,00 1008,00 63,00 630,00 

441,00 63,00 882,00 63,00 693,00 

Σ 20 349,00 

 

  



74 

 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 7 

315,00 126,00 756,00 63,00 819,00 

441,00 126,00 567,00 63,00 504,00 

441,00 63,00 1071,00 63,00 630,00 

441,00 126,00 756,00 63,00 630,00 

378,00 63,00 882,00 63,00 630,00 

315,00 63,00 756,00 63,00 630,00 

252,00 126,00 819,00 63,00 441,00 

378,00 63,00 630,00 63,00 756,00 

441,00 126,00 882,00 63,00 630,00 

378,00 63,00 1008,00 63,00 567,00 

Σ 19 719,00 

 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 8 

378,00 126,00 819,00 63,00 693,00 

441,00 126,00 567,00 63,00 630,00 

441,00 63,00 1071,00 63,00 567,00 

315,00 126,00 882,00 63,00 567,00 

441,00 63,00 945,00 63,00 504,00 

441,00 126,00 819,00 63,00 882,00 

252,00 126,00 819,00 63,00 504,00 

441,00 126,00 630,00 63,00 630,00 

441,00 126,00 693,00 63,00 504,00 

441,00 63,00 1071,00 63,00 693,00 

Σ 20 223,00 
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Příloha 3 

4SB00010-

12 

4SB00009-

12 

4SA01112-

12 

GF611-

05940 W429101 

Simulace 1 

504,00 378,00 882,00 315,00 819,00 

504,00 504,00 315,00 504,00 378,00 

567,00 441,00 882,00 504,00 441,00 

504,00 504,00 567,00 504,00 441,00 

441,00 441,00 567,00 441,00 441,00 

504,00 504,00 441,00 504,00 630,00 

441,00 504,00 819,00 504,00 441,00 

441,00 504,00 315,00 504,00 630,00 

441,00 504,00 504,00 504,00 441,00 

504,00 441,00 567,00 504,00 567,00 

Σ 25 452,00 

 

4SB00010-

12 

4SB00009-

12 

4SA01112-

12 

GF611-

05940 W429101 

Simulace 2 

441,00 378,00 819,00 315,00 756,00 

567,00 504,00 252,00 504,00 441,00 

630,00 441,00 693,00 504,00 567,00 

504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 

504,00 441,00 504,00 441,00 315,00 

441,00 504,00 504,00 504,00 567,00 

378,00 504,00 441,00 504,00 441,00 

567,00 504,00 378,00 504,00 504,00 

567,00 504,00 567,00 504,00 441,00 

504,00 441,00 819,00 504,00 567,00 

Σ 25 200,00 
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4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 3 

504,00 378,00 819,00 315,00 819,00 

567,00 504,00 315,00 504,00 378,00 

630,00 441,00 756,00 504,00 441,00 

504,00 504,00 567,00 504,00 441,00 

504,00 441,00 630,00 504,00 441,00 

504,00 504,00 504,00 504,00 441,00 

441,00 504,00 630,00 504,00 441,00 

567,00 504,00 315,00 504,00 630,00 

504,00 504,00 378,00 504,00 504,00 

504,00 441,00 630,00 504,00 630,00 

Σ 25 515,00 

 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 4 

441,00 378,00 693,00 315,00 756,00 

504,00 504,00 189,00 504,00 378,00 

504,00 441,00 819,00 504,00 441,00 

567,00 504,00 441,00 504,00 441,00 

441,00 441,00 630,00 504,00 441,00 

504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 

378,00 504,00 378,00 504,00 378,00 

504,00 504,00 378,00 504,00 567,00 

567,00 504,00 567,00 504,00 378,00 

567,00 441,00 756,00 504,00 504,00 

Σ 24 696,00 
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4SB00010-

12 

4SB00009-

12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 5 

441,00 378,00 756,00 315,00 693,00 

504,00 504,00 126,00 504,00 378,00 

630,00 441,00 882,00 504,00 441,00 

504,00 504,00 504,00 504,00 567,00 

567,00 441,00 693,00 504,00 567,00 

504,00 504,00 315,00 504,00 567,00 

441,00 441,00 504,00 504,00 441,00 

567,00 504,00 315,00 504,00 567,00 

504,00 504,00 504,00 504,00 441,00 

567,00 441,00 693,00 504,00 567,00 

Σ 25 263,00 

 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 6 

441,00 378,00 693,00 315,00 756,00 

567,00 504,00 315,00 504,00 378,00 

567,00 441,00 882,00 504,00 567,00 

567,00 504,00 504,00 504,00 504,00 

441,00 441,00 567,00 504,00 504,00 

441,00 441,00 567,00 504,00 567,00 

441,00 504,00 693,00 504,00 252,00 

567,00 504,00 378,00 504,00 630,00 

504,00 504,00 693,00 504,00 504,00 

567,00 504,00 567,00 504,00 567,00 

Σ 25 767,00 
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4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 7 

441,00 378,00 819,00 315,00 945,00 

504,00 504,00 252,00 504,00 378,00 

567,00 441,00 819,00 504,00 504,00 

567,00 504,00 441,00 504,00 504,00 

504,00 441,00 630,00 504,00 504,00 

441,00 504,00 441,00 504,00 504,00 

378,00 504,00 567,00 504,00 315,00 

504,00 504,00 315,00 504,00 630,00 

567,00 504,00 567,00 504,00 504,00 

504,00 441,00 693,00 504,00 441,00 

Σ 25 326,00 

 

4SB00010-12 4SB00009-12 4SA01112-12 GF611-05940 W429101 

Simulace 8 

504,00 378,00 882,00 315,00 756,00 

504,00 504,00 252,00 504,00 504,00 

567,00 441,00 756,00 504,00 441,00 

441,00 504,00 567,00 504,00 441,00 

504,00 441,00 630,00 441,00 378,00 

567,00 504,00 504,00 504,00 756,00 

378,00 504,00 504,00 504,00 378,00 

567,00 504,00 315,00 504,00 504,00 

504,00 504,00 378,00 504,00 378,00 

567,00 441,00 756,00 504,00 567,00 

Σ 25 263,00 
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Příloha 4 
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Příloha 5 

 


